
CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADH

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Referente: PDL n° 017/2022.

Autoria do proj.eto: Vereadores Abner E Edgar Sasaki

Assunto  do  projeto:  Disp6e  sabre  a  institui¢ao  da  Sessao  Solene  de  "Honra  ao  M6rito  -  Bicenten5rio

C6nego Jos6  Bento",  em comemora€ao ao seu  bicentenario de nascimento

PARECER N° 1176.1/2022/SAJ/WTBM

Ementa:   Projeto   de   Decreto   Legislativo.   Honra   ao

M6rito      -       Bicenten5rio      C6nego      Jos6       Bento.

Possibilidade.

I.        DO REiAT6Rro

1.         Trata-se   de    Projeto   de    Decreto    Legislativo,    de    autoria    dos

Vereadores Abner e  Edgar  Sasaki,  que  visa  estabelecer  Sessao  Solene  de  Honra  ao  M6rito  em

comemora€5o ao bicentenario de nascimento do C6nego Jos6 Bento.

2.         A16m   de   comemorar   o   bicentenario   do   nascimento   daquela

figura   hist6rica   local,  ser5o   homenageadas   na   Sessao  Solene  pessoas  que  destacaram  em

nosso  Municfpio.

3.         E o  relat6rio.  Passamos aanalise e manifesta€ao.

11.        DAFUNDAMENTAC^0

1.         A  Constituicao  Federal,  em  seu  artigo  30,  inciso  I,  disp6e  que  6

c;onpedendia dos Muhicjrfios " /egislar sabre assuntos de interesse local' .

2.         Os  artigos  45  da  Lei  Organica  do  Municfpio  e  96  do  Regjmento

lnterno  desta  Casa  de  Leis  estabelecem  o  Decreto  Legislativo  como  instrumento  adequado

para  a  finalidade  almejada  no  presente  projeto,  por  se  tratar  de  in

interesse /hf€rna conpo//i do Poder Legislatlvo:

Prapa dos Tres Poderes, 74 - Centre -Jacarei / SP -CEP
Site : www.jacarei.sp.I

327-901  Fone: (

6ria  que  transcende  o

955-2200
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PALACIO  DA LIBERDADE
SECRETARIA DE  ASSUNTOS  JURfDICO

i.O.A/„ Arfy9o 4j. -Os projetos de  resolu€5o disporao sabre mat6ria  de

interesse  interno  da  Camara  e  os  projetos  de  decreto  legislativo

sobre os demais cases de sua competencia privativa.

Paragrafo  Unico  -  Nos  casos  de  projeto  de  resolu€ao  e  de  projeto  de

decreto   legislativo,   considerar-se-a   encerrada   com   a   votacao   final   a

elabora€ao da  norma I.uridica,  que sera  promulgada  pelo  Presidente  da

Camara.  (g.n)

AJ,   Art.   96  -   Projeto   de   Decreto   Legislativo   6   a   proposic5o

destinada  a  regular  mat6ria  que  exceda  os  limites  da  economia

interna  da  Camara,  de  sua  compet6ncia  privativa  e  n5o  sujeita  a

san¢ao do Prefeito, sendo promulgada pelo Presidente.

Pardgrafo  dnico. Constituem obrigatoriamente mat6rias de Decreto

Legislative a concessao de homenagens e a aprova€ao ou  rejeic5o

de contas do Prefeito. (g.n)

3.         Ja  a  Lei  organica  do  Municipio  (Lei  n°.  2761/90),  disp6e  em  seu

artigo  28  acerca  das  atribui€6es  privativas  da  Camara  Municipal  e,  no  caso  em  tela,  deve-se

atentar em  particular ao seu  inciso XVI, que confere o seguinte texto  legal:

i.O.M.,  art.  2G,  A'14r-Conceder titulo  de  cidadao  honorario  ou  conferir

homenagem    a    pessoas    que    reconhecidamente    tenham    prestado

relevantes  servicos  ao  Municipio  ou   nele  se  destacado  pela  atua€ao

exemplar  na  vida  pdblica  e  particular,  mediante  pl.oposta  aprovada

pelo vote de 2/3 (dois tercos) dos membros da Camara. (g.n)

4.         Nesse    sentido,    diante    do    exposto,    a    nobre    inten€ao    dos

proponentes  do  referido  projeto  demonstra  not6rio  interesse

que,  comoj.ustificado, serviram a este  Municfpio.

Praqu dos Tres Poderes. 74 - Centro - Jacarei / S

dblico  em  gratificar  pessoas

(012) 3955-2200
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf
PALACI0  DA  LIBERDAI)E

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

Folha

C`amara  Mi!mc!pa

l-_..:.:_J:¥:Li

in.     DAcoNCLusAo

1.         Salientando   que   nao   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Juridicos   a   manifesta€ao   sabre   o   m6rito   da   proposta,  j.ulgamos   que   ela   preencheu   os

requisitos constitucionais e  legais e,  portanto,  esta  apfa a  prosseguir.

2.         Assim,    a    propositura    devera    ser   submetida   a    Comissao   de

Constitui¢ao e Justi€a  (artigo  33 do  Regimento Interno).

3.        Para  a  sua  aprova€ao  6  necessario  o  voto  favoravel  2/3  (dais

ter€os) dos membros da Camara, e turno dnico de vota€ao.

4.         Este 6 o parecer, opinativo e naovinculante.

5.        Ao setor de proposituras, para prosseguimento

Prnga dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarei / SP -CEP  12327-901  Fone:  (012) 3955-2200
Site:  www.jacarei. sp.leg.br
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