
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACIO  DA  LIBERDADE

SECRHTARIA DE  ASSUNTOS JURf DICOS

i           deJcd`carei

Referente: PLE n° 020/2022  -  Projeto de Lei  do Executivo.

Autoria  do projeto:  Prefeito  Municipal Izafas Jos6 de Santana.

Assunto do  projeto: Cria o Conselho  Municipal de  Esportes e Qualidade de Vida de Jacarei.

PARECER N° 133.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Cria  o  Conselho

Municipal    de    Esportes    e    Qualidade    de   Vida    de

Jacarei. Art.  30,I,  CF/88.  Art. 40,Ill,  e Art.  60,  da  LOM.

Possibilidade.

I.         DO REIAT6RIO

1.         Trata-se de  projeto de  Lei,  de autoria  do  prefeitolzaias,  pelo  qual

sebusca criar a Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de Vida de Jacarei.

2.        Na   Mensagem   que   acompanha   o   texto   do   proj.eto,   o   autor

irrforma que a .rmher\rfac legivsAatNa a promover politicas voltadas ao esporte e seus diversos

beneficios 3 sadde da populac5o, atendendo aos estudos elaborados e enviados  pelo

Vereedor Dudi, estando a presente PEE de acordo com a Agenda 2030.

in       DAFUNDAMENTACAo

1.         O  art.  30,  inciso  I,  da  constituigao  Federal  autoriza  o  Municipto  a

legislar sobre assuntos de interesse local.

2.         A  Lei  organica  do  Munia'pio-LOM,  em  seu  artigo40,  incisoHI,

disp~oe  qucr. " Art.  40  S5o  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  as  leis  que  disponham

s±s!b±e:  Ill   -   criacao,  estruturacao  e  atribuic6es  das  Secretarias  ou  departamentos

ec!uivalentes e 6rgaos da AdministraE§o PGblica:" (g.n.).
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3.        Ja   o   art.   60   da   LOM   estabelece   que   compete   ao   Prefeito

defender os interesses do Municl'pio] .

4.        A  gestao  administrativa,  oo/ sua  I/iaz:  compete  ao  Prefeito  que,

rros   presentes   autos,   apresentou   proposta   atendendo   aos   estudos   elaborados   pelo

Vereador    Dudi,    criando    o    Conselho    Municipal    de    Esportes    e    Qualidade    de    Vlda,

fortalecendo  as  polfticas  pdblicas  voltadas  as  atividades  esportivas  e  da  qualidade  de  vida

no  Munidpio.

5.        Com   isto,   alisando  todo   o   conteddo   apresentado,  van.ficamos

que o  Executivo  Municipal  observou os ditames constitucionais e legais.

HI.      DACONCLUSA0

1.         Salientando   que   nao   oumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Jurfdicos a manifesta¢5o sobre o m6rito da proposta, julgamos que ela n5o apresenta qualquer

impedimento  que  impeca  a  sua  tramita¢ao  legislativa,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  a

projeto se anconfro aofo a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A   propositura   devera   ser   submetida   a   votacao   por   maiorie

simples, em turno dnico de votacao e devefa ser encaminhada as Comiss6es de a) Constitui¢ao

e Justi.ca;  b)  Financas e Or€amento  e c)  Educacao, Cultura e  Esportes.

3.         Este 6o parecer,  opinetivoe  nao vinculante.

4.        Ao setor de proposituras, para prosseguimento.

Jacaref,19 dejulho de 2022

rul                     pjchprco  r-royty ~
RENATA RAMOS VIEIRA
UL:OA:;sUpRINDo[::;L9EOG2[SIAT`V:#iu:e::€o[ojmuLgrf4`7=7'

s#f4ir-lJ;I-,JP

CONSULTORJURIDICO-LEGISLATIVO

OAB'

cgiv+-
1  ``LOM, Artigo 60 - Ao Profdio, como cl.Ofe da administracdo, compete dar cuixprimei.to ds delibera€6es da

C@mara, dirigir, fiscalizar e dof;ender os interesses do Munic[pio, bern como adotar, de acordo com a lei, todas
as medidas admihistrativas de utilldade pdbtica, sem excedeT as verbas oTqume:I.Idrias. ".
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