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Referente: PLL n° 041/2022  -  Projeto de  Lei do  Legislativo.

Autoria do projeto: Vereador Paulinho dos Condutores.

Assunto do projeto: Altera a  Lei n° 3.584, de 30/11/1994, que institui a campanha "Adote urn Abrigo".

PARECER N° 143.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Altera   a   Lei   n°

3.584,    de    30/11/1994,    que    institui    a    campanha

"Adote  urn Abrigo". Art.  30,I,  CF.  Possibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

1.         Trata-se  de  proj.eto  de  Lei,  de  autoria  do  vereador  paulinho  dos

Condutores,  pelo  qual  se  busca  alterar a  Lei  n°  3.584,  de  30/11/1994,  que  institui  a  campanha

"Adote urn Abrigo".

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

infc)rma  que a  inten€§o 6 incentivar a  ado€ao  de abrigos de  panto de 6nibus da  cidade.

11.        DA FUNDAMENTACAO

1.         0  art.  30,  inciso  I,  da  Constitui€ao  Federal  autoriza  o  Municipio

legislar sobre assuntos de interesse local.

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

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

3.         A   inten€ao   legislativa   vai   ao   encc)ntro   das   pol

relacionadas a  dignidade da  pessoa  humana  e a cidadania.
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4.         Portanto,      n5o     vislumbramos,      por     ora,      quaisquer     vicios

impeditivos  para  a  sua  regular tramitac5o  legislativa.

in.     DAcoNCLusAo

1.         Salientando   que   nao   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Juridicos   a   manifesta€ao   sobre   o   m6rito   da   proposta,  julgamos   que   ela   n5o   apresenta

impedimentos  para  tramita¢ao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  proj.eto  eJfa' apfo a  ser

apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.         Para aprova€ao do presente  PLL 6  necessario o voto favofavel  da

maioria simples dos membros da Camara, em turno dnico de discussao e vota€ao.

3.        A    propositura    devera    ser    submetida    as    Comiss6es    de    a)

Constitui¢5o e Justi¢a  e b) Seguran€a,  Direitos  Humanos e Cidadania.

4.         Este 6o parecer, opinativoe nao vinculante.

5.        Ao setor de proposituras,  para  prosseguimento.

Jacarei, 09 de agosto de 2022

RENATA RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP  N° 235.902

Em trabalho remoto

Acolho       a       parecer,       par      seus       pr6prios

fundamentos.
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