
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLL n° 007/2022

Autoria do  projeto: Vereador Edgard  Sasaki

Assunto  do  projeto: Altera  a  Lei  n°  6.017,  de  31  de  marco  de 2016,  que disp6e  sobre a  obrigatoriedade

nos  projetos de construcao de  novas  edificac6es,  da  instala¢ao  de  lixeiras embutidas em  divisas frontais

as vias  pdblicas  no  Municipio  de Jacarei.

PARECER N° 16/2022/SAJ/WTBM

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.  Altera¢ao  da   Lei

6017/2016.  Instala€ao  de  lixeiras.  Modifica€ao  do  art.

1°.  Considera¢6es.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

Vereador Edgard  Sasaki,  que visa alterar o artigo  1° da  Lei  Municipal  6017/2016.

2.        Conforme   consta    na   Justificativa    (fls.   03),   a    inten¢ao   6

modificar  a  abrangencia  da  supramencionada  norma,  passando  a  valer  apenas  para

constru€6es novas e que tenham  mais que 10m de fachada.

3.        i o breve  relat6rio.  Passamos a analise e  manifesta€ao.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constituicao   Federal,   em   seu   artigo   30,   inciso  I,   disp6e
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2.        Ja  a  Lei  organica  do  Municipio  (Lei  2761/90),  em  seu  artigo

40,  Ill,  e  o  art.  94,  §2°,  do  Regimento  lnterno  desta  Casa  de  Leis,  estabelecem  acerca

dos assuntos de iniciativa  exclusiva do  Prefeito  Municipal.

3.        Como  o  assunto  tratado   na  presente   propositura   nao  se

encontra  dentre  aqueles  listados  nos  dispositivos  acima,   nao  ha   impedimento  para

apresentacao do projeto por parlamentar.

4.        Cumpreanotarque a  iniciativa  do  projeto que deu  ensejo a

Lei  6017/2019 tamb6m  partiu de Vereador.

Ill.     DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a   manifesta€ao  sobre  o  m6rito  da   proposta,  julgamos  que  a   mesma   nao

apresenta  impedimento  para  tramitacao,  motivo  pelo  qual  entendemos que  o  projeto

esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        Logo, o  projeto de lei  preenche os requisitos constitucionais

e  legais e,  devera  ser submetido  as Comiss6es  de a)  Constituicao  e Justi€a; e  b)  Obras,

Servicos   Pdblicos  e  Urbanismo;   e  c)   Defesa   do   Meio  Ambiente  e  dos   Direitos  dos

Animais.

3.        Para  aprovacao  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

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

4.        Este 6 o parecer,  opinativo e  n5ovinculante.

5.       Ao setor de posituras,  para prosse uimento.
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