
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Folha

__.'_``i---"._
Camara  Municipa!

de Jacarei

Referente:  PDL n° 009/2022  -Projeto de  Decreto  Legislativo

Autoria do  projeto: Vereadora  Maria Am6Iia.

Assunto:  Disp6e sobre a  Procuradoria  Especial  da  Mulher como 6rgao da  Camara  Municipal  de Jacarei e

da outras  providencias

PARECER N° 76.1/2022/SAJ/WTBM

Ementa:   Disp6e   sobre   a   Procuradoria   Especial   da

Mulher.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se de  projeto de Decreto  Legislativo que disp6e sobre

a  Procuradoria  Especial da  Mulher, de autoria da Vereadora  Maria Am6lia.

2.        Segundo   a  justificativa   apresentada,   a   autora   visa   ``criar

mecanismos  para  que  a  Procuradoria  Especial  da  Mulher  tenha  efetiva  forma€ao  em

sua composicao" (fl. 06).

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constituicao  Federal,  em  seu  artigo  30,   inciso  I,  disp6e

que 6 competencia dos  Municipios ''legislar sobre assuntos de interesse local".

2.        Ja  a   Lei  Organica  do   Municipio  (Lei   n°.  2.761/90),  em   seu

artigo 40, e o art. 94, §2° do Regimento Interno desta Casa de Leis, disp6em acerca dos

assuntos de iniciativa  exclusiva do  Prefeito  Municipal.

3.        Os   artigos   45   da   Lei   Organica   do   Municipio   e   96   do
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instrumento adequado para a finalidade almejada  no presente projeto,  par se tratar de

mat6ria que transcende o interesse ;hfema conpan± do Poder Legislativo:

LOM,   Artigo   45   -   Os   projetos   de   resolucao   dispor5o   sobre

mat6ria de interesse interno da C§mara e os projetos de decreto

legislativo sobre os demais casos de sua competencia privativa.

Par6grafo Unico - Nos casos de projeto de resoluc5o e de pkyeto

de  decreto  /egislativo,  considerar-se-6  encerrada  com  a  vota€ao

fiina/  a  elabora€5o  da  norma juridica,  que  sera  promulgada  pelo

Presidente da Camara. (g.n)

RI,   Art.   96.    Prdyeto   de    Decreto   Legislativo   6   a    proposic5o

destinada  a  regular  mat6ria  que  exceda  os  limites  da  economia

interna  da  Camara,  de sua  compet§ncia  privativa  e  nao  sdyeita  a

san€5o do Prefeito, sendo promulgada pe/a Pres.idente.

Par6grafo    dnico.    Constituem    obrigatoriamente    mat6rias    de

Decreto  Legislativo  a  concess5o  de  homenagens  e  a  aprovac5o

ou rejeic5o de contas do Prefeito. (g.n)

4.           Cumpre  anotar  que  a  Procuradoria  Especial  da   Mulher  foi

criada  originalmente  pelo  Decreto  Legislativo  n° 382/2016,  tendo  sido  posteriormente

alterado  pelo  DL 436/2021.  Tais  normas  serao  expressamente  revogadas  em  caso  de

aprova¢ao deste projeto, conforme disposto em seu artigo 10.
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1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos  a   manifesta€ao  sobre  o  m6rito  do  aludido  projeto,  entendemos  que  nao

apresenta  impedimento   para  tramitacao,   motivo  pelo  qual   encontra-se  apto  a  ser

apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.       O  presente  projeto  devera  ser  submetido  as  comiss6es  de

a) Constitui¢ao e Justi€a  e b) Seguran€a,  Direitos  Humanos e Cidadania.

3.        Para  aprova¢ao  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

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

dnico de votacao.

4.        Este 6 o parecer, opinativo e naovinculante.

5.       Ao setor de proposituras, para prosseguimento.
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