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Referente:  PLL n° 046/2022  -  Projeto de Lei do  Legislativo

Emenda  no o|

Autoria do projeto: Vereador Hernani  Barreto

Assunto  do  projeto:   Disp6e  sobre  a  autoriza¢ao   para  a  cria¢ao  do  Pip6dromo  e  Semana   Educativa

referente ao uso  responsavel de soltar pipas e da outras providencias.

PARECER N°  150.1.2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Disp6e   sobi.e   a

autorizacao  para  a  criacao  do  Pip6dromo  e  Semana

Educativa.  Emenda  n°  01,  que  altera  o  artigo  1°.  Art.

30,I,  CF.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

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

pelo qual  se  busca  dispor sobre a autoriza€ao  para a  cria€ao do  Pip6dromo  e Semana

Educativa  referente ao uso responsavel  de soltar pipas.

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

informa que a  inten¢ao 6  promover e valorizar a  pratica de confeccionar e soltar pipas,

resgatando  valores  e  prezando  a  sociabiliza€ao  atrav6s  dessa  brincadeira  hist6rica  e

folcl6rica, contribuindo  para o desenvolvimento das pessoas
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3.        O  processo  teve  andamento  suspenso,  voltando  a  tramitar

ap6s a apresentacao da Emenda  n° 01, a qual tamb6m 6 analisada neste parecer.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        0   art.    30,    inciso   I,    da    Constituicao    Federal    autoriza    o

Municipio  legislar sobre assuntos de interesse local.

2.        A  mat6ria  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  encontro  das  politicas  pdblicas

relacionadas aos direitos sociais,  principalmente ao lazer.

4.       A  redacao  do   capuf do  art.   10  do   PLL  teve  sua   reda€ao

alterada  pela  emenda  n° 01,  afastando  assim  o  vicio  de  inconstitucionalidade.  De fato,

6  pacifico  na jurisprudencia  que  ``lei  autorizativa"  ofende  o  Principio  Constitucional  da

Separa€ao dos Poderes (art. 2° da CF/88).

5.        Cumpre  lembrarquea  Lei  Municipal  n°4.085/1998  proibea

comercializacao e  uso de "cerol"  no  Municipio.

in.     DAcoNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cabe  a   esta   Secretaria   de  Assuntos

Juridicos  a  manifesta€ao  sabre  o  m6rito  da  proposta,  julgamos  que  o  projeto  nao

apresenta impedimentos para tramitacao,  motivo pelo qual entendemos que o mesmo

estara apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        Para    aprovacao   do   presente    PLL   6    necessario   a   voto

favofavel  da  maioria simples dos  membros da  Camara,

votacao.

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

Constitui€ao e Justica e  b)  Educa€ao, Cultura e  Esportes.

4.        Este 6 o parecer,  opinativo e n5ovinculante.

Jacarei, 26 de agosto de 2022

RENATA  RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

Em trabalho remoto

Acolho     o     parecer,     par     seus     pr6prios

fundamentos.
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LEI    N°    4.085
Disp6e   sobre   a   proibicao   do   uso   e   comercializapGo   do
"cerol" e/ou vidro moido no ambito do Munleipio de JQicQirel

e dd oulras providanchas.

0      VEREADOR      EGIDIO      ANTONIO      COIMBRA,
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI,
DE CONFORMIDADE COM a § 7°, DO ARTIGO 43, DA
LEI    N°   2.761,   DE    31.03.90   -   LEI    ORGANICA   DO
MUNICIPIO DE JACAREI - PROMULGA A SEGUINTE
LEI.

Jacarei:

"papagaios";

anos de idade.

ARTIGO  1°.  -Fica  proibido,  no  ambito  do  Municipio  de

a) a utilizaeao e comercializagao de "cerol";
b)   o   uso   de   "cerol"   nas   linhas   das      "pipas"   e/ou

c) a venda de vidro moido para menores de 18 (dezoito)

PARAGRAFO  UNICO -  Para os feitos do "caput" deste
artigo, define-se:

I  -  cerol  -  mistura  de  cola  com  vidro  moido  ou  p6  de
ferro ou  qualquer outro elemento,  que sirva de  utilizagao  como  "cortante"  nas  linhas
das pipas e papagaios.

11  -  pipas/papagaios  -  brinquedos  de  varetas  e  papel
fino que, por meio de uma linha se empina,  mantendo-se no ar.

ARTIGO 2°. - Serao considerados infratores:
I  -  estabelecimentos  comerciais  que  vendam  o  "cerol"

ou linhas cortantes confeccionadas com "cerol";
11   -   estabelecimentos   comerciais   que   vendam   vidro

moido a menores de 18 (dezoito) anos de idade;
111   -  cidadaos   maiores  de   21   (vinte  e   urn)   anos  que

utilizem "cerol" na confeccao de ``pipas/papagaios";
lv  -  os  responsaveis  por  criangas  e/ou  adolescentes

flagrados utilizando "cerol".

ARTIGO  3°.  - Os  infratores da  presente  Lei  sujeitar-se-
ao as penalidades,  na modalidade de multa, previstas a seguir:

I  -  200  (duzentas)  UFIR's  para  os  infratores  previstos
nos incisos  I  ou  11  do artigo 2°.  desta Lei;
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11  -  50  (cinquenta)  UFIF`'s  para  os  infratores  previstos
nos incisos Ill  ou  lv do artigo 2°. desta  Lei.

PARAGRAF0   0NICO   -   No   caso   de   reincidencia,   a
multa sera aplicada em dobro.

ARTIGO  4°.  -  0  Executivo  regulamentara  a  presente
Lei no prazo de 30 (trinta) dias de sua publicagao.

ARTIGO 5°.  -  Esta  Lei  entrara em  vigor na data de sua

ARTIGO 6°. - Revogam-se as disposie6es em contrario.

publicagao.

CAMARA   MUNICIPAL  DE JACAREl,19  DE AGOSTO DE  1.998

EGIDIO ANTONIO COIMBRA
Presidente

AUTOR  DO  PROJETO  E  DO  SUBSTITUTIVO  APROVADO:  VEREADOR  MARCO
AURELIO DE SOUZA
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LEI    N°    6.262/2019

Acrescenta a letra "d" ao art.  1° da  Lei n° 4.085,  de 19
de  agosto  de  1998,  que  disp6e  sobre  a  proibigao  do
uso e comereializa?5o de "cerol" na cidade de Jacarei,
acrescenfa  o  inciso  Ill  ao  par6grafo  t]nico  do  mesmo
artigo, e altera o termo ..uFIR'S"  no art. 3°, nos termos
que especifica.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREI,   USANDO

DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,  FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU

E  ELE SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°   Fica o artigo  1° da  Lei n° 4.085, de  19 de agosto de

1998,  acrescido da letra "d", a vigorar com a seguinte redagao:
"Art.  10    ..

d) o uso,  a fabrica?ao,  a facilitag5o e a comercializagao de

material denominado "Iinha chilena",  ou  outro  nome  a ela  referido,  nas linhas de "pipas"

e ou "papagaios' e ou "quadrados".

Art. 2°   0 pafagrafo dnico do art.1°,  da  Lei  n° 4.085,  de  19

de agosto de  1998, fica acrescido do inciso "111'', com a seguinte reda9ao:
"Art.10    ..

Pafagrafo Onico ....

Ill  -  Iinha  chilena  ou  outro  nome  -  mistura  de  madeira,

6xido   de   aluminio,   silicio   e   quarizo   moido,   ou   qualquer  substancia   que   constitua

elemento  cortante  para  a  pfatica  de  soltar  ou  empinar  pipa,   e  ou   papagaio  e  ou

quadrado."
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Art.  3°    0  termo  "UFIR's"  constante  no  art.  30  da  Lei  n°

4.085, de 19 de agosto de 1998,  passa a ser denominado "VRM".

Art. 4°  Esta Lei entra em vigor ap6s a sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl, 22  DE ABRIL DE 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

AUTORA: VEREADORA LUCIMAR PONCIANO.
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