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Referente:  PLL n° 097/2021  -substitutivo

Autoria do projeto: Vereador Roninha

Assunto  do  projeto:  lnstjtui  o tftulo  "Empresa  amiga  do jovem  e do Adolescente",  nos

termos em que especifica

PARECER N° 002.1/2022/SAJ/JACC

Ementa:    Substitutivo   ao   Projeto   de   Lei.

Institui o titulo "Empresa amiga do Jovem e

do Adolescente".  Possibilidade.

I.          RELATORIO

1.       Trata-se  de  Substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  de  autoria  do

Vereador Ron/`nha,  pelo qual pretende  instituir - no municipio de Jacarei - o titulo

Empresa   amiga   do   Jovem   e   do  Adolescente,   como  ferramenta   auxiliar   na

promogao  de direitos  sociais do  ptlblico  alvo,  conforme  melhor especificado  em

sua  propositura original.

2.       A       propositura       acess6ria       (substitutjvo)       nao       veio

acompanhada de justificativa.

11.         FUNDAMENTACAO

1.       Remetida  a  esta  secretaria de Assuntos Juridicos  a fim  de

que  seja  examinada  a  pertinencia  constitucional,   legal  e  juridica  da  sobredita

propositura acess6ria (substitutivo), verifica-se que ela

Original.
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2.       As  modificag6es  dos  artigos  2°  e  seguintes,  trazidas  por

substitutivo,   nao   afetam   a   essencia   da   propositura   original,   tratando-se   de

aperfeigoamento pelo pr6prio autor.

3.       Deste      modo,      reiterando      o      teor     do      parecer     n°

335.1/2021/SAJ/JACC, conclui-se pela possibilidade de valido prosseguimento do

substitutivo  apresentado,  ante  sua  conformidade  com  o  ordenamento  juridico

vigente.

111.        CONCLUSAO

1.       Face aoexposto, sem qualqueravaliaeao sobre o meritoda

proposta,  concluimos  que  a  presente  propositura  nao  apresenta  impedimento

para tramita?ao.

2.       Avangando    a    propositura,    devera    ser    submetida    as

Comiss6es de Constituigao e Justiga e Desenvolvimento Econ6mico.

3.       0   substitutivo   devera   ser   apreciado   antes   da   proposta

original  e  para  aprovagao  e  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria  simples,

presentes, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Camara.

4.       Neste  tipo  de  proposigao,  nao  deve  ser  colhido  o  voto  do

Presidente do Legislativo, salvo eventual empate constatado no ato da votagao.

5.       Este6opare

Jorge Alfre

Consulto
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1.        ACOLHOoparecerdefls.15/16

2.        Ao setorde proposituras, para prosseguimento.
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