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PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURIDICOS

Referente:  PLL n° 038/2022

Autoria do projeto: Vereador Valmir do  Parque Meia Lua
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Assunto do projeto: Altera a  Lei  n°. 6.238/2018,  de 29/11/2018 que suplementa a  Lei  Estadual  n°.16.756

de  08/06/2018  e  disp6e  sobre  a  obrigatoriedade  de  inclusao  do  simbolo  mundial  do  Transtorno  do

Espectro Autista,  nos estabelecimentos de atendimento ao  pdblico em geral  no ambito do  Munic`pio de

Jacaref.

PARECER N° 137.1/2022/SAJ/METL

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Suplementa   Lei

Estadual.  Obrigatoriedade  simbolo  espectro  autista  .

Possibilidade.

I.        DORELAT6Rro

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

Nobre    Vereador    Valmir    do    Parque    Meia    Lua    que    pretende    dispor    sobre    a

obrigatoriedade  de  inclusao  do  simbolo  mundial  do  Transtorno  do  Espectro  Autista,

nos estabelecimentos de atendimento ao pdblico em geral  no ambito do Municipio de

Jacarei.

2.        Conforme   a   Justificativa   apresentada   "a   Lei   Municipal   n°.

6.238/2018,  de autoria dos Vereadores  Dr.  Rodrigo  Salomon  e S6nia  Patas  da Amizade

determinou  que  os  estabelecimentos  pdblicos  e  privados  de Jacare{,  de  atendimento

ao   pdblico,   sao   obrigados   a   incluir   o   simbolo   da   conscientiza€ao   em   rela¢ao   ao

Transtorno  do   Espectro  Autista   em  todas  as  suas   placas  e  avisos  de  atendimento

prioritario,  por6m  resta  melhor  disciplinar  a  obrigatoriedade  em  rela€ao  as  vagas  de

estacionamento"  (fls. 04/05).

Pra¢a dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarel / SP -CEP 1232
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3.        E o breve relat6rio.  Passamos a analise e manifesta€5o.

11.       DA FUNDAMENTACAO

•,,\`¥

.*

1.        A  Constitui€ao   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,  estabelecem acerca

dos assuntos de iniciativa exclusiva  do  Prefeito  Municipal.

3.        Vale dizer que  projeto semelhantefoi  protocolizado  (PLL  n°.

036/2022),  tendo  constado  no  PARECER  N°  127.1/2022/SAI/RRV,  a  sugestao  de  urn

novo  Projeto  de  Lei  "explicitando  a  obrigatoriedade  dos  estacionamentos  ptlblicos  e

privados observarem  os ditames legajs (...)".

4.        Assim,  o  projeto  de  lei  ora  analisado,  atende  a  sugestao

dada no parecer acima citado e, portanto, esta em condi€6es de prossecu€ao.

Ill.     DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifestagao  sobre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos  que  a  mesma  nao

apresenta  impedimento  para tramitagao,  motivo  pelo qual  entendemos que a prpjeto

esta aiato a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

1.        Assim,   preenche   os   requisitos   constitucionais   e   legais   e,

devera  ser  submetido  as  Comiss6es  a)  Constitui€ao  e  Justi¢

Econ6mico e c) Seguran€a,  Direitos  Humanos e Cidadania.

Prapa dos Tres Poderes, 74 -Ccnfro -Jacarei / SP -CEP  12327-901 Fo
S ire; www.jacarei.sp.leg.br

e  b)  Desenvolvimento
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBERDADE

SHCRETARIA Dn  AssuNTOs TURf Dlcos

2.        Recebendo    o     Projeto     de     Lei     parecer    favoravel     das

comiss6es  e,  sendo  encaminhado  ao  Plenario,  sujeitar-se-a  a  apenas  a  urn  turno  de

discussao   e  vota€ao   e   dependefa   do  voto  favofavel   da   maioria   simples   para   sua

aprova€ao, de acordo com o Regimento Interno da Camara  Municipal de Jacaref.

3.        Este 6 o  parecer, opinativo e nao vinculante.

Jacarei, 04 de agosto de 2022

"[RTA EVELIANE TAMEN LAZCANO
Consultorjuridico legislativo

OAB/SP  n° 250.244

ACOLHO 0 PARECER,  por seus pr6prios fundamentos.

W0R!
',
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi,-J'i'\``4'§j

PALACIO DA LIBERDADE

Dispee  sobr®  a   inclusao  do  simbolo   mun&ia:rdo
Transtomo do Espectro Aucsta nas places indicati\ras
de   estecionamento   reservade   pare   p®ssoas   com
deficienci®, no a mbito do IWunicipio de Jaearei.

0   PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,   USANDO

DAS ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO CONFERIDAS  POR

LEI,     FAZ     SABER     QUE    A     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOu     E     ELE    SANCIONIA     E     PROMULGA    A

SEGulNTE LEI:

ArL   1®      Fica   obrigat6ria,   no   Municipio   de   Jacarei,   a

inclusao tamb6m do simbolo mundial do Transtomo do Espectro Autista, a ufita quebra-

cabeca",   nas  placas   indicativas  de  estacjonamento   reservado   para  pessoas  com

defici6ncia

Panagrafo  I]nico.   A obrigatoriedade oonstante do  capuf

deste  artiso  aplica-se  a§  vagas  de  estacionamento  existentes  em  estabelecimentos

pdblieos e privados, bern coma naquelas demarcadas nas vias e logradouros pdblicos,
locaj§  estes  em  que,  alem  das  placas e  sendo  pos§ivel,  devefa  ocorrer a  pintura do

simbolo no solo.

ArL   2°      Em   caso   de   desoumprimento   da   obrigaeao,

aplicar-se-5 as seguintes §ang6es:

I    -    Advertchcia,    com    prazo    de    trinta    dias    pare

regularizaGao da infrapao;

11   -   Muha   de   20   (vinte)   Valores   de   Referencia   do

Municlpio  OVRM)  em  caso de  nao  atendimento  a exigencia  constante  do  inciso  I,  que

sera apliceda em dobro em case de reincidencta, considerada esta a cada periodo de 6

(seis) meses a contar da data da penaljdade anterior.

PR^¢^  oos  TRE§  PoDEREs,  74  -CEMTRo -l^c^REl/SP  -CEP.12.327.Ool  -TEL.:  (ol2)305S-22oo  -w`"r.jacarei.ap.leg.br
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do Mund'

Proieto  de  Lei  -  DisDae  sobre  a  inelusao  do  stmbolo  mundial  to  Transtomo  do  Es
lacas  indi estacionam com defieiencia

de Jacarel. - Flo. 02

Art.  3D   Esta  Lei  entrafa  em  vigor  em  90  (noventa)  dias

ap6s a data de sua publicag5o.

Camara Municipal de Jacarei, 05 de julho de 2022.

Vereador - Uniao Brasil

Autoria do Droieto: Vereadorvalmjrdo       rque Meia Lua.
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J  USTIFICATIVA

Sen hares Vereado res,

A Lei  Federal  n°  12.764,  de 27 de  dezembro  de 2012,  que

institui  a  Politica  Nacjonal  de  Protecao  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Transtomo  do

Espectro  Autista,  no  §  2°  do  art.   1°  estabelece  que  a  pessoa  com  transtorno  do

espectro autisfa e considerada pessoa com deficiencia, para todos os efeitos legais.

A  Lei  Municipal  n°  6.238#018,  de  autoria  dos  Vereadores

Dr.  Rodrigo Salomon e S6nia Patas da Amizade. determjnou que os estabelecimentos

pdbljcos e privados de  Jacarei,  de  atendimento ao  poblico,  sac  obrigados  a  jncluir a
simbolo da conscientizagao em relagao ao Transtorno do Espectro Autista em todas as

suas  placas  e  avisos  de  atendimento  prioritarie,  pofem  resta  a  obrigatoriedade  em

relaqao  as  vagas  de  estacionamento,  a  que  oTa  propomos,  al6m  de  instituirmos  a

neceseidade   tambem   has   vias   e   logradouros   ptlblicos,   o   que   facilitafa   a   sua

localizacao,  conscientizando, coda vez mais,  a popula§ao em  relacao aos autistas,  os

quals merecem todo a nosso respeito e afencao, de forma a terem major integragao na
sociedade.

Fica registrado que os veiculos de idosos e de portadores de

deficiencia, para usa das vagas especiais, devem canter uma placa acostada no para-

brisa  fazendo essa  identifiea9ao e,  quanto aos portadores do Transtorno do  Espectro

Autista, a placa, para a case de Jacarei, podefa ser obtida no drgao responsavel, Setor

de Atende Bern da Prefeitura local.

Assim expostci o presente projeto,  esperamos contar com o

apoio e aprovacao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarel, 05 de julho de 2022.

VALMIR

V®roador - Uniao Brasil
PitACA  Dos  TREs  PooEftEs.  74  -CENTRo  .  j^c,`REr/SP  -CEP    t2  327-ooi  .  TEL.:  (ol2)3955-22ao  -`"iw.jacarei.sp.fog.br
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Mensagem de veto

Bgrlamento

Lei:

L12764

Presid6ncia da Reptlblica
Casa Civil

Subchefia para Assuntos JLiridicos
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LEI N® 12.764. DE 27 DE DEZEMBFro DE 2Oi 2.

Institui   a   Polltica   Nacional   de   Proteqao   dos   Direitos   da
Pessoa  com  Transtomo  do  Espectro Autista;  e  alters  a  §  3°
do art. 98 da Lei n° 8.112, de  11  de dezembro de 1990.

A  PRESIDENTA DA REl-t]BLICA  Face  saber que a  Congresso  Nacional decreta  e  eu  sancjono a  soguinte

Art.  1°  Esta  Lei jnstitLli  a  Polltfoa  Nacional de  Proteq5o dos  Direitos  da  Pessoa  com  Transtomo  do Espectrro
Autista e estabeloce diretrlzes pare sua oonsecapao,

§  10 Para os efeitos  desta  Lei,  6 ccxrsiderada pessoa com transtomo do eapectro autista aqiiela portadora de
sindrome clinica caracterizada ne forma dos segulntes inciso§ I ou 11:

I - defictencja perslstento e clinicamente sjgnificalva da comunica9ao e cia jnteracao sociais]  manifestada por
deficierda  marcada  de  comunicaeao verbal  e  nao  verbal  usada  para  intera9ao socfak  ausencia  de  reciprocidade
social: fal6ncia em desenvohrer e manter relep6es apropriadas ao sou nJvol de desenvoivinento;

11   -   pad foes   restriti\ros   o   repeti6vos   de   comportamemos,   interesses   e   atividades,   manifostados   par
comportarnentce   motores   oli   verbais   estercotipados  ou   por  comportamentos  sonsoriais   incomuns;   excessiva
adefencia a rotina§ e padr6es de oomportamento rit`ializados: intero8ses re8trltos e fixo§.

§ 2° A pessoa com transtomo do espectro autlsta 6 considerada pessoa corn deficiencia. para todos os efeitos
iegais.

§ 3° Os estabelecimentos pilblicos a privado§ refchdae na Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderao
valer-se da fita quebra-cabega, sfrnbolo mundial da oonscientizagao do transtomo do espectro autista, pare identificar
a prioridade devida ds pessoas corTi transtomo do espectro autista.               {lncluido nela Lei n° 13.977, de 2020}

Art.  2° Sac  diretrizes  de  Polltica  Nacjonal de  Prote9ao  dos  Direito§  de  Pessoa com  Tr8nstomo  do  Espectro
Autista:

I  -  a  intersetonalidade  no  desenvolvimento  da9  ap6es  e  das  polmcas  e  no  atendimento  a  pessoa  com
traranstomodeespectroautista;

11 -a participacao da comunidade na formulapao de politicas p`1blicas voltadas para as pessoas com transtomo
do espectro autista e a controle sodal da sue implanfa9at), acornpenhamento e avaliapao;

Ill -a atengivo integral is neoessidades de sa`rde da pessoa com transtomo do espectro autista] obietivando o
di8gndstico precooe, o atendimento mumprofssional e o acesso a rnedicamentos e nutrientes;

IV - quue);
V - o estlmLIlo a  insergao da pessoa oorT. tran8tomo da espectro autista rlo meroado de traballio. observadas

as peculiaridades da deficiencia e as dispostcaes da Lei n° 8.069. de 13 de julho de  1990 (Estatuto da Crianga  e do
Htll=cemE[1

VI   -   a   responsabjlidade   de   podgy  p`3blioo   quauto   a   informap5o   p`lblica   relativa   ao   transtomo   e   suas
inpticagiv;

VIl  - a  incentjvo  a formacao  e  a  capacitapao  de  profissionais  especializados  no  atendirnento a  pessoa  com
transtcmo do espectro autista, ben come a pals e responsaveis;

VIIl - a estlmulo a pesquisa cientlfica, com prioridade para estudos epidemiol6glcos tendentes a dimenslonar a
magnitude e ae caracteristica8 do problema relati\ro ao transtomo do espectro autista no Pats.

Pafagrfro  Onico.  Pare  cumprimonto  das  direbizes  de  que  trata  este  artigo,  a  poder  pl]blico  poderd  firmar
oontrato de direito pdblico ou convenie Com pessoas jurldicas de direito privado.

Art. 3a Sao direitos da pessoa com transtomo do especho aulista:

`Aiww.pfamarlo.gov.br/celvlL03/_aLo2011-201diz012/lov112764.hm 1/3
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I -a vide digma. a intBgridade fisjca e moral, o liwe desenvoivimento da personalidade, a segLirariqu e a lazer;

11 - a protapao contra quak]uer forma de abuse e expbraqao;

Ill  -  a  acessci  a  ag6es e  servieos de satcle,  com visfa§  a  aten¢5o  integral  as siias
incluindo:

a) a dlagn6stico precoce, ainda que nao definitivo;

b) a atendimento muhiprofisslonal;

c) a nutrip5o adoquada e a terapia nutrlcional;

\,`..

d) os meditramentos:

6) informap5es que atJxiliem no diagn6stioo e no tratamento;

IV - o acasso:

a) a educa¢o e ao ensino profissionallzante;

b) a moradie, incluslve a residencia prctegida;

c) ac mercado de trabelho:

d) a previdf ncia social e a assistencia Social.

Pafagrafo dnico. Em casos de oomprovada necessidade,  a pessoa com transtomo do especfro autista incluidaa
nag classes comuns de ensino regular. mos termos clo incise lv do art. 2° , tefa direito a aoompanhante especializado.

Art.  3°A.  E  criada a  Carteira de  ldentificagao  da  Pessoa  com  Transtomo do  Especfro  Autista  (Ciptea),  com
vistas a gaTantir ateneao integral,  pronto ateridimento a prioridada no a(endimento e no acesso aos servieos pdblicos
e privados, em especial nag areas de saade,  educa¢ao e assistencia social.                (lncluido Dela Lei n° 13.977rdg
aQ2er

§  1° A Ciptoa sera expedida pelos 6rgaos  responsaveis pela oi{ecueao da Polltica  Nacional de  Prote€ao  dos
Direitos da Pe8soa com Transtomo do Espacho Autista dos Estados, do Disuto Federal e dos MunjcTpios, mediante
requerlmento, acompanhado de  relat6rio m6dfro, oom indica¢5o do cddigo da Classificagao Estatrstica  lntemacional
de Dcengas e Problemae Relacionadce a Sa`lde (CID), e devera conter, no minimo, as seguintes informaoaes:
(lnclurdo pela Lei na  13.977, de 2020)

I  -  name  compteto,  filiaeao,  local  e  data  de  nasctmento,  n`]mero  da  carteina  de  identldade  cMl,  mlmero  de
inscrip5o  ro  Cadastro  de  Pessoas  Ftsicas  (CPF),  tipo  sangutnco.  ®nderapo  residencial  complete  e  nDmoro  de
telefone de identiflcado;                (lncLLLfdo pela Lei n° 13.977. de 2020)

11  - fotografia  no formato  3  (des)  centirnetros  (cm) x 4  (qLlatro)  oentlmetros  (cm} e  assinatura  ou  irnpressao
digital do identificado;                {Incluldo oela Lei n° 13.977, de 2020}

Ill - none complcto, documento de idBntificapao, enderego residencial, telefon8 e ermail dD responsivel legal
ou do cuidador;               (lncluido oela Lei n° 13.977Lde 2020)

IV - identificapao da unidade da Federacao e do 6ng5o expedldor e assinatura de dirigenle responsavel.
(lnclllJch oeia I el n°  13.977, de 202Q)

§  2°  Nos  cases  em  que  a  pessca  com  transtomo  do  espectro  auk)sta  seja  imigrante  detentor  de  vista
tompofano ou de autonza¢ao de residencia. residente fronteiriqo ou solicifante de refllgio, deverd  ser apresentada a
C6dula  de  ldentjdade  de  Estrangeiro  (CIE),  a  Cartoira  de  Registro  Nacional  Misrat6rio  (CRNMly  ou  a  Documento
Provisfro de Registro Nacional Migrat6rio (DPRNM), com validade em todo a terTft6rio nacienal.               (lncluido p§!a
Lei n°  13.977` de 2020)

§  3° A  Ciptea  tefa  validade  de  5  (cinco)  anos,  devendo  ser  mantidos  atualLzados  o§  dados  cadastrais  do
ididontifroado,  8  dovera  ser  revalidada  com  a  mesmo  n`1mero.  de  mode  a  pemitir  a  oonfagem  das  pessoas  com
transtomo do espectro autista em todo o territorio nacional.     {|ng|±±JQg.Dela Lei n° 13.977,_de.2Q.2Q)

§ 4° AI6 que sqia inplementado a disposto rro copllt deste atigo] ce 6rgaos responstveis pela execug5o da
Polltica  Nacional  de  Protapao  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Trenctomo  do  Espectro Autista  devenio  trabalhar  em
conjunto com ce respectives responsal/eis pola emiss5o de documentos de id®ntificac5o,  pare que sejam  incluidas

www.planafo.gov.br/rful_03/_ato2011-2014/2012A®lnl2764.htm 2/3
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as necessarias inromacoes sabre a tran§tomo de especfro autisfa  no Reglstro GeraJ {RG) ou,  se
Carfeira do Regiquro Nacional M|gratorio (CRNM) ou na C6dula de identld8d6 do E§trang6iro '(CIE}, vali
territ6rio nacional              (lncluido pela Lei n° 13.977, de.±Q2g)

g#fo£F#d¥:::i:::fe:%£+::::::£:::#::OT##++h#F=:::a:,;:=:::::;:+:=:::::;:gg§;:;¥gr¥
Pafagrafo dnico. Mos cases de neoes§idede de intemagao m6dlca em unidades especializadas, observarse-a

a qua disp6e o art. 4° da Lei n° 10 216. de 6 de abril de 20ol .

Art.  5° A  pessoa  com  transtomo  do espectro  autista  nao  sera  impedida  de  partlcipar de  planos  privados  de
assist5ncia a sai]de em razao de sua condieao de pessoa com deficiencia, conforme disp6e o art.  14 da Lei n° 9.656L
de 3 dejunho de 1998.

Art. 60 urADO).

Art.  7°  0  gestor  escolar,  ou  autoridade  competente,  que  recusar  a  matrroufa  de  aluno  com  transtomo  do
espectro  autista.  ou  qualquer  outro  tipo  de  deficiencia,  sora  punido  oon  multa  de  3  «res}  a  20  (vinte)  Salarice-
minimos.

§  1°  Em  caso  de  reincidancia,  apurada  per  processo  administrafro,  a8segurado  o  oontradit6rio  e  a  ampra
defesa, have fa a perda do cargo.

§ 20 rvETtue).

Art. 8° Esta Lei entra em vigor rna data de sua publlcagao.

Brasilia, 27 de dezembro de 2012;  191° da lndopend6ncia a 124° de Repdblica.

DILMA ROUSSEFF
Jose Henrique Palm Ferrrandes
Mirlam Bekthior

Este texto nao substitui o publicado rro DOU  de 28.12.2012

*
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA DE  ASSUNTOS JURiDICOS

Roferente: PLL n° 036ra022 - Projeto de Lei de Legislativo.

Autoria do projeto: Vereador Valmir do Parque Meia Lua.

A5sunto do projeto: Dispae sobre a inclusao do simbolo mundial do Transtomo do Espectro Autista nas

placas  indicativas de estaciortomento reservado  para  pessoas com deficiencia,  no ambito do Municipio

de Jacarei.

PARECER N® 127.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto  de  Lei   Municipal.   Disp6e  Sobre  a

irtclus5o   do   si'mbolo   mundial   do   Transtorno   do

Espectro      Autista      nas      placas      indicativas      de

estacionamento     reservado     para     pessoas     com

deficiencia,  no  ambito  do  Municipio  de  Jacarei.  Art.

30.  I  e  11,  CF.  Art.  1°,  pardgrafo  2°,  da  Lei  Federal  na

12.764/2012.  Complementacao  da  Lei  Municipal  no

6.238#022.  Art.  7°,  inciso  IV,  da  Lei  Complementar

Federal n° 95/1998 -mesmo assunto ja disciplinado

na  Lei Municipal de rofer6ncia. Impossibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

1.        Trata-se  de  projeto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador valmir,  pelo

qual se dusca dispor sobr. a indus5o do sirnbolo rrlundial do Ttonstori.a do Esp.ctrt}
Autista   rras   places   irrdicativas   de   es.aclonalrlento   res.nrado   pare   r}essoes   corri

deficiencia, no arT.bite do Munfcqlio de Jacaroi.

2.        Na   Mensagem   que   acompanha  o  texto  do  projeto,   o  autor

Pagina I de 3



CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA I}E ASSUNTOS JURiDICOS

n.        DA FLJNDAMENTACAO

1.        0   art.   30,   incisos   I   e   H,   da   Constituicgo   Federal   autoriza   o

Municipio  legislar sobre assuntos de  interesse  local  e suplementar a  legislag5o 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 Municrpict -LOM,  n6o sendo de iniciativa exclusiva do Prefeito

3.        A   inten¢§o   legislativa   vai   ao   encontro   das   politicas   pdblicas

relacionadas aos direitos dos portadores de Transtorno do Espectro Autista.

4.         Nao   obstante,   assim   disciplina   a   inciso   IV,   do   art.   7°,   da   Lei

Complementar Federal  n° 95/1998:  -Art. 7° 0 primeiro artigo do texto indicafa a obi.eto da  lei

e  o   respectivo  ambito  de  aplica[ao,  observados  os  seguintes  principios:  IV  -  a  rnesmo

assLlnto nao poderi sew discipllnado por mais d® uma lei, exceto quando a sut)sequente

se  destine a  compl®mentar lei  considerada  I)dslca,  vinculando-se  a  esta  par  remiss5o

expressa." (g.n.)

5.        0  objeto  da  pre5ente  propositura  (art.1°)  esti  englobado  no

objeto da Lei Municipal n° 6.238/2018 tart. 1 a),  na~o podendo set dy}cyp/y`~atJt7 now?menfe, pe/a

t6cnica legislativa supramencionada.

6.        fin   outr:as  pa/Bmas;   quando   a   art.   1°   da   Lei   Municipal   no

6.238/2018  discipljna,  na  sua  parte final,  "em  focras as st/as p/aces e ariiof c/a afendi7#enfo

priorit6rid',   subentende-se   que   os   estacionamentos   devem   atender,   qijanto   as   vagas

priorit6rias, a estabelecido na iegislac5o municipal.

7.        Portahto,    vislumbramos,    pot    a/a,    vicio    fecnico    legislativo

impeditivo para a regular tramitacao da presente propositura.

8.        Caso nao seja esse a entendimento, queseja retirada a expressao
"fambe'lffr do art.1 a captif atrav6s de errierida, dando, assim, melhor redacao ao artigo,

9.       Sugerlrrros, ainda, a corrl a devfde vf role, qu. seja.laborado

PLL  -rmtrodlLzindo  IIm  pafagrarfo  Gn.Ieo  ao  art.   1°  da   Let   Mlinidpel

ezq}licitando a obrigatorfedade den esdecionarnentos pGblicos a

di€arrles legE\ls, adequando-s. a t6cnica legisLarfua prevista

Pmqu don Ties Poderes, 74 -Centio -Jacaci / SP - CEP 12327ro
Siti:w".jacacisp.leg.br

na LCF no 9,

Fore; (012) 3

a  6.23eeoi8,

obs- os
V199e.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE±
PALACI0  DA I,IBERDADE

SECRETARIA DE  ASSUNTOS JURIDICOS

in.     DAcoNCLus^0

1.        Salientando   que   nao   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Juridicos   a    manifesta€ao    sobre    o    m€rito   da    proposta,   julgamos   que   ela    aprEfe"fa

impedimentos  para tramitacao, motivo pelo qual entendemos que a  projeto  nG~o estj apfo a

ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2..       Todivia,   caso   n5o   seia   esse   a   entendimento   clos   Nobres

V€rfadores, o presente PLL poderi ser aprovado pelo a voto favofavel da maioria simples dos

memhros da Camera, em tumo dnico de dl.scuss5o e votac5o.

3.        A    propositura    devefa    ser   submetida    as    Ccimiss6es    de    a)

Constituicao  e  Justi€a,  b}  Desenvolvimento  Econ6mico  e  c)  Seguranca,  Direitos  Humanos  e

adadan;a.

4.        Este 6 o perecer, opinativo e nao vinculante.

5.        Ao setar de proposituras, para prosseguimento.

Jacaref, 05 dej.ulho de 2022

RENATA RAMOS V]E[RA
CONSULTORJURiDICO-LEG[SLATIVO

OAB/SP N° 235.902
Em trabalho remoto

Acolho ci parecer, por seus pr6prios fundamentos.

Ressalto  a   sugest5o  feita   no   par6grafo  q   9",  de  possibilidade  de



CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACARE
PALAclo DA UBERDADE

Jacarei,  18 de julho de 2022.

A Sua Excelencia, o Senhor

PAULO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Camara Municipal de Jacarei

Excelenti§simo Senhcir,

Solicjto,   nos  termos  dos  artigos  101A,  Ietra  "c",  e  110  do

Regimento  lntemo  da  Camara  Municlpal  de  Jacarel   (Resolueao  n°  642/2005),   a  retirada  e

arquivamento do Projeto de Lei do Legislativo n° 036/2022, de 05/07/2022, de minha ai)toha, que
qDisp6e  sabre  a  inclusao  do  simbolo  mundjal  do  Transtomo  do  Espectro  Autisfa  has  placas

indicativas de estacionamento reservado para pessoas com defici6ncia, no ambito do Municlpio

de Jacarer.

Sem    outro    particular,    renova    os    protestos    de    minha

considera¢ao.

Atenciosamerfe

VALMIR

Vereador -Uniao Bra§il
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