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Ementa:.  Projeto  de  Resolucao.  Regimento  lnterno.

Emenda  n° 01.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Tratam-se    de    Projeto    de    Resolu€ao,    de    autoria    dos

Vereadores  Maria  Am6lia  e  Paulinho  dos  Condutores,  e  da  Emenda  n°  01,  proposta

pela Vereadora  Maria Am6lia

2.        O  objetivo  da  propositura  6  alterar o  Regimento Interno  da

Camara  Municipal  de Jacarei.

3.        Conforme consta  na Justificativa que  acompanha  o  projeto,

a    inten€ao   6    reunir   modifica€6es   feitas    em    outras   oportunidades,    bern   como

aperfei€oar a dinamica  de execu€ao dos trabalhos  legislativos.

4.       Ap6s  o  encaminhamento  da  propositura  a  esta  Secretaria

de  Assuntos  Juridicos,  foram  realizadas  reuni6es  para  discutir  o  texto  apresentado,  o
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1.        A  Constituicao   Federal,   em  seu   artigo   30,   inciso  I,   disp6e

que 6 competencia dos  Municipios "legislar sobre assuntos de jnteresse  local".

2.        Porsua  vez,  a  Lei  organica  do  Municipio,  em  seu  artigo  28,

estabelece  que  6  atribui€ao  privativa  da  Camara  Municipal  dispor  sobre  sua  estrutura,

organizacao, cargos e funcionamento:

Art.   28   -   Compete   privativamente   a   Camara   Municipal   exercer   as

seguintes atribui€6es, dentre outras:

/../

IV     -dispor sobre  sua  organizac§o,  funcionamento,  policia,  cria€5o,

transformac5o   ou   extinc5o   de   seus   cargos,   empregos,   fun€6es   e

servicos, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orcament6rias

3.       A    Resolu¢ao    6    o    instrumento    normativo    adequado    a

disciplinar assuntos de  interesse  interno  da  Camara,  a  que se enquadra  perfeitamente

no presente caso:

Art. 45  - Os profetos de reso/uc5o dispor5o sc)bre  mat6ria de interesse

inferno da Camara e os projetos de decreto legislativo sabre os demais

casos de sua competencia privativa.

Pardgrafo  Onico.  Nos  casos  de  projeto  de  resolu€5o  e  de  projeto  de

decreto  legislativo,  considerar-se-5  encerrada  com  a  vota€6o  final  a

elabora€5o da norma juridica, que ser6 promulgada pelo Presidente da
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4.        Quanto   a   Emenda,   o   atual   Regimento  Interno   conceitua

como  a  proposi€5o  apresentada  coma  acess6ria  de  urn  prtyeto  de  lei,  de  decreto

legis/ativo,  de  reso/uc5o,  de  lei  complementar  ou  de  emenda  a  Lei  Organica (artigo

105).

5.        No  presente  caso,  as  altera€6es  propostas  pela  Emenda  n°

01  acataram alguns apontamentos e sugest6es levantadas por esta  SAJ.

6.        Cumpre  observar  que  existem  situac6es  que  carecem  de

modifica€6es  legislativas  mais  profundas,  como  a  relativa  a  indicacao  de  membros  do

Legislativo  para  participacao  em  conselhos  municipais,  mencionada  no  artigo  39,  §  3°,

do   projeto.  Tal   dispositivo   atende   a   uma   previsao   que  consta   na   Lei   Organica   do

Municipio   (art.   30,   §   dnico   da   L.O.M.),   mas   que,   a   nosso   ver,   esta   inquinada   de

inconstitucionalidade,  vez  que  a jurisprudencia  consolidada  do  TJ/SP  aponta  que  tal

participa€ao 6 uma  interferencia  no  Poder Executivo7.

7.        Assim,   a   manuten€ao   do   indigitado   artigo   39,   §   3°   no

projeto    nao    compromete   a    sua    viabilidade,    mas    sugerimos    que   seja    avaliada

conveniencia   de  altera€5o  da   L.O.M.   para   a   adequac5o  da   legisla€ao   municipal   aos

ditames constitucionais vigentes.

Ill.     DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a   manifesta€ao  sobre  o  m6rito  da   proposta,  julgamos  que  a   mesma   nao

'    INCONSTITuCIONALIDADE   -   A€ao    direta    -    Lei    complementar    municipal    -    Determinacao    para

composi¢ao   de   conselho   miinicipal   de   desenvolvimento   urbano   por  dots   representantes  do   Poder
Legislativo  -Invasao  legislativa  nas  atribui¢6es  do  Poder  Executivo  -Ofensa  ao  principio  da  separacao

dos  Poderes -Impossibilidade de  participacao de  membro do  Poder Legislativo  em 6rgao  que  pertence
ao  Poder Executivo -Vjola€ao  ao artigo  5°,  § 20,  da Constitui€ao  Estadual -A¢ao  p
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apresenta  impedimentos  para  sua  tramita€ao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o

projeto esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A    propositura    devera    ser    submetida    a    Comissao    de

Constituicao e Justi€a.

3.        Para  aprova¢ao  6  necessario  do  voto  favofavel  da  maioria

simples, presentes,  pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Camara, em turno

dnico.

4.       A  Emenda  n° 01  tamb6m  esta  em  condic6es  de  prosseguir,

e caso seja  levada ao  Plenario, devera  ser votada antes do projeto original,  passando a

integrar imediatamente o texto emendado (art.112,  §3°,  RI).

5.        Este 6 o parecer, opinativo e naovinculante.

Jacarei, 25 de outubro de 2022
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