
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA  LIBHRDADH

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PDL n° 003/2022.

Folha           i

HE_I

Camara  Municipij  J!

de  Jacarc.I.

Autoria do  projeto: Vereador Paulinho dos Condutores.

Assunto  do  projeto:  Denomina  Sala  Moacir  Bento  Sales  Neto  a  sala  da  Secretaria  Legislativa  da  Camara

Municipal  de Jacarei.

PAR[CER N° 111.1 /2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Decreto   Legislativo.   Denomina

Sala   Moacir   Bento   Sales   Neto  a   sala  da   Secretaria

Legislativa  da  CMJ.  Possibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

1.         Trata-se    de    Projeto    de    Decreto    Legislativo,    de    autoria    do

Vereador   Paulinho   dos   Condutores,   que   visa   denominar   a   atual   sala   da    Secretaria   do

lieS+s)atjNo da C:MJ c;uno Sala Moacir Bento Sales Neto`

2.         A    Justificativa    de    fls.    03/04    traz    uma    breve    biografia    do

homenageado.

3.         i o relat6rio. Passamosa analise e manifesta€5o.

11.        DAFUNDAMENTACAO

4.         Primeiramente,   cabe-nos   ressaltar  que   nao   estamos  diante  de

uma  denomina¢ao  de  "p"tfp".a p44//.ca/',  tendo  em  vista  que  a  sala  da  Secretaria  Legislativa

pertence  ao  pr6prio  municipal  da  Camara.  Com  isso,  estamos  diante  de  uma  ''co#cessla~o de

Aomeoagedr'  ao  nosso  eterno  colega  Moacir,  que  partiu  precocemente,  deixando-nos  com

uma eterna e nosfalgica saudade.

5.         A  Constitui€ao  Federal,  em  seu  artigo

compedf:rrha dos Murricf tyros " legislar sabre assuntos de interesse
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6.         Vale  dizer  que  os  artigos  45  da  Lei  Organica  do  Munie{pio  e  96

do  Regimento lntemo desta Casa de Leis estabelecem o  Decreto Legislativo como instrumento

adequado   para   a   finalidade  almejada   no   presente  projeto,   por  se  tratar  de  mat6ria   que

transcende o interesse ;hf`ema co/pon€do Poder Legislativo:

Artigo 45 -Os projetos de resolug5o disporao sobre mat6ria de
interesse    intemc>    da    Camara    e    as   oncifef'cis   de   decineto
leaislativo  sobre  os  demais  cases   de  sua  coml}eiencia
privativa.
Par6grafo   Unico   -   Nos  casos  de  projeto  de   resolucao  e   de

projeto  de decreto  legislativo,  considerar-se-a  erreerrada  com  a
votag5o    final    a    elaboracao    da    norma   I.uridica,    que    sera

promulgada  pelo  Presidente da Camara.  to.n)

A:Tt.  96.   Proieto   de   Decreto   Lea;slativo  6  a   r]ror)osicao
destinada  a   reaular  mat6ria  due  exceda  os   limites  da
economia jnterna da Camara, de sua comr)et6ncia I}rivativa
e n5o su_ieita a san¢o do  Prefeito, sendo promulgada pete
Presidente.
Paragrato ariico. Constituem obrigatoriamente mat6rias de
Decreto   Leaislativo   a   concess§o   de   homenaaens   e   a
aprova¢o ou re.iei€5o de contas do Prefeito. (a.r\)

7.         Ja  a  Lei  organica  do  Municipio  tt.ei  n°.  2761/90),  disp6e  em  seu

artigo  28  acerca  das  atribuic6es  priivativas  da  Camara  Municipal  e,  no  caso  em  tela,  deve-se

atentar em  particular ao seu  inciso XVI, que confere o seguinte texto legal:

Conceder    tftulo    de    cidad§o    honor6rio    ou    conferir
homenaaem   a   r}essoas   aue   reconhecidamente  tenham
prestado   relevantes   servicos  ao   lvlunicipio   ou   nele   se
destacado   r}ela   atuac5o   exemplar   na   vida   I}rlblica   e
oarf7.ctifar. medfante proposta aprovada pelo voto de 2/3 (dais
ter€os) dos membros da Camara (g.n)

8.         Nessa  mesma  linha  de  pensamento,  o  artigo  134  do  Regimento

lntemo disciplina sobre a Concess5o de Homenagens, e dessa forma, elenca os pontos cruciais

que   devem   ser   observados   para   a   proposi¢ao   de   tal   ato,   sendo   que    7loco5  foram

devidamente observados no presente PDL
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9.         Nesse    sentido,    diante    do    exposto,    a    nobre    inten¢5o    do

proponente do referido projeto demonstra not6rio interesse pdblico em gratificar algu6m que,

at}mo /.«sfr.#cado, serviu a este Municipio e a esta Camara Municipal.

in     DAcoNCLusAo

1.         Salientando   que   nao   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Juridicos   a   manifesta€ao   sobre   o   m6rito   da   proposta,  julgamos   que   ela   preencheu   os

requisitos consti.tucionais e  legais e,  portanto, esta 4£ZZ4 a  prosseguir.

2.         Assim,    a    propositura    dever5   ser   submetida    a    Comissao   de

Constitui€5o e Justi€a  (artigo  33 do  Regimento lnterno).

3.         Para  a  sua  aprova¢5o  6  necessario  o  voto  favoravel  da  maioria

absoluta dos membros da Camara, e turno dnico de vota¢ao.

4.         Este 6o parecer, opinativo e nao vinculante.

\\'//..

RENATA RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

Jacaref,  21  dejaneirc)  de 2022.

'[uras,paraprosseguimento.\

WAGNER  TA

Ei=    _I
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