
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBHRDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS JURf DICOS

Referente:  PLL n° 033/2022 -  Projeto de  Lei do Legislativo.

Autoria do  projeto: Vereador Pastor Abner.
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Assunto  do  projeto:  Institui  no  Municfpio de Jacarei o  dia  3  de agosto como o  "Dia dos Colecionadores,

Atiradores   e   Ca¢adores  -   CAC"   e   suas   atividades   como   atividades   de   risco,   configurando   efetiva

necessidade  e exposicao  a  situa€ao de risco a vida e  incolumidade fisica,  nos termos  do artigo  10 da  Lei

Federal  n°  10.826 de 2003,  e da outras providencias.

PARECER N° 119.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:      Projeto     de      Lei      Municipal.     "O/a     o'os

Colecionadores,  Atiradores  e Ca€adores - CAC .  A:rt.

30,  I  e  !1,  CF.  Possibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

1.        Trata-se  de  projeto  de  Lei,  de autoria  do  vereador  pastor Abner,

pcto  qual  se  busca  instituir  no  lvlunicipio  de  Jacarei  a  dia  3  de  agosto  coma  o  "Dia  dos

Colecionadores,  Atiradores  e  Cacadores -  CAC"  e  suas  atividades  como  atividades  de  risco,

configurando efetiva necessidade e exposic5o a situac5o de risco a vida e incolumidade fisica,

nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 10.826 de 2003.

2.         Na   Mensagem   que   acompanha   o   texto   do   projeto,   o   autor
•irrforma  a|ne  a irrfenrfuo  a  reconhecer  a  pr6tica  de  tiro  espcjrtivo  e  suas  modalidades  coma

atividade de risco no Municipio.
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n.        DAFUNDAMENTACAO

1.         0   art.   30,    incisos   I   e   11,   da   Constitui€ao   Federal   autoriza   o

Nlurric{ityio  legislar sabre assuntos  de  interesse  loca/ e  suplementar a  legislac5o  federal  e a

estadual no que couber.

2.         A  mat6ria  elencada  no  presente  PLL  nao  se  encontra  no  rol  do

art. 40 da  Lei  Organica do  Municfpio -LOM,  nao sendo de iniciativa exclusiva  do  Prefeito.

3.         A   inten€ao   legislativa   vai   ao   encontro   das   politicas   pdblicas

relacionadas a  pratica esportiva.

4.         Portanto,      n5o      vislumbramos,      por     c)ra,      quaisquer     vicios

impeditivos para a sua  regular tramita¢ao  legislativa.

5.         Cumpre  anotar  que  o   servidc)r  WAGNER  SCHIEBER  apresentou

uma nova reda€5o para a ementa, com pertinentes modifica€6es, motivo pelo qual acatamos

sua proposta e tamb6m sugerimos o seguinte texto:

Institui  no  Municipio  de  Jacarei  a  dia  3  de  agosto  como  a  "Dia  dos

Colecionadores,   Atiradores   e   Ca€adores   -   CAC"   e   classifica   suas

atividades    coma    de    risco,    confiigurando    efetiva    necessidade    e

exposic5o a  situa€5o  de  risco a vida  e  incolumidade f/sica,  nos termos

do    artigo    10   da    Lei    Federal    n°    10.826   de    2003,    e   d6    outras

providencias."

6.        A modifica€ao da  ementa  podera  serfeita  porEmenda.

Ill.      DACONCLuSAO

1.         Salientando   que   nao   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Juridicos   a   manifesta¢ao   sobre   o   m6rito   da   proposta,  j.ulgamos   que   ela   NAO   apresenta

impedimentos  para  tramita¢5o,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  projeto  esta  apto  a  ser

apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.         Para  aprovac5o do presente

maioria simples dos  membros da Camara,  em turno dnic

Pra¢a dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarel / SP -CEP 1232
Site:  www.jacarei.sp. leg. br
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3.         A    propositura    devera    ser    submetida    as    Comiss

Constitui€ao e Justi¢a e  b)  Educa€5o, Cultura  e  Esportes.

4.         Este6 o  parecer, opinativo e naovinculante.

•A,./

RENATA RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902
Em traba/ho remoto

Jacare`,  21  dejunho de 2022

Acolho   o   parecer,   inc/usive   no   que   tange   a

sugest5o   de   alterac§o   da   ementa   feita   pelo

atento e prestativo servidor WAGNER SCHIEBER.

|LE

{

WAGNER TADtl;:  BACCARP
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