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Referente:  PDL n° 021/2022  -Projeto de  Decreto  Legislativo.

Autoria do  projeto: Vereador Dudi.

Assunto     do     projeto:     lnstitui,     no     ambito     da     Camara     Municipal     de    Jacarei,     o     Festival     de

Empreendedorismo e lnova¢ao lnterescolar  Municipal.

PARECER N° 223.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto  de   Decreto   Legislativo.   Institui,   no

ambito da Camara  Municipal de Jacarei,  o  Festival de

Empreendedorismo        e        lnova¢ao        lnterescolar

Municipal.  Art.  30,  inciso  I,  da  CF/88.  Art.  45  da  LOM.

Art.    96    do     RI.    Competencia    Privativa    da    CMJ.

Possibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

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

Vereador  Dudi,  pelo  qual  se  objetiva  iinstituir,  no  ambito  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  a

Festival de  Empreendedorismo e lnova€ao lnterescolar Municipal.

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

informa  que  a  inten€ao  6  estimular  a  desenvolvimento  de  uma  consciencia  de  cidadania  e

aproximar  a  sociedade,   por  meio  da   comunidade  estudantil,  do   Legislativo  e  do  trabalho

parlamentar.

1[.        DA FUNDAIVIENTA¢^0

1.         A  Constitui€ao  Federal,  em  seu  artigo  30,  inciso  I,  disp6e  que  6

compedf3nc:ia dos Muric!rtyios " legislar sobre assuntc]s de interesse local' .
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instrumento  adequado  para  a  finalidade  almejada  no  presente  projeto,  por  se  tratar  de

materia que transcende o interesse /.nfema corpo„€ do Poder Legislativo:

Artigo 45  -Os proj.etos de resolu€ao dispor5o sobre mat6ria de
interesse    interno    da    Camara    e    o5   pro/.efos   cye   decfiefo
legislativo sabre os demais casos de sua competancia privativa.

(g.n.)
Pafagrafo   Unico   -   Nos  casos  de   projeto  de   resolucao   e   de

projeto de decreto legislativo, considerar-se-a encerrada com a
vota¢ao    final    a    elabora€ao    da    norma   jurfdica,    que    sera

promulgada  pelo Presidente da Camara.

A;rt.96. Profeto de Decreto Legislativo 6 a proposi€5o destinada
a regu/ar mat6ria que exceda os limites da economia interna da
C§mara,  de  sua  ccimpet§ncia  privativa  e  n§o  sofeita  a  sanc5o
c/o Pne/g/fo, sendo promulgada pelo Presidente.
Par6grato   drric:a.   Constituem   obrigatoriamente   mat6rias   de
Decreto Legislativo a concess5o de homenagens e a aprovac5o
ou rejeic5o de cc)ntas do Prefeito.

3.         Portanto,     ap6s     a     analise     dos     termos     do     projeto,     nao

vislumbramos    irregularidades   formais   e    materiais    que   comprometem    sua    legalidade   e

tramita€ao.  A  mencao  ao  assessoramento  da  honrosa  Equipe  do  Cerimonial,  citado  no  art.  2°

do  PDL,  no nasso enfEndtinenfo,  nao fere a  competencia  regimental da  Presidencia e da Mesa

Diretora,  posto  que  6  uma  das  atribui¢6es  da  referida  Equipe  o  assessoramento  nos  eventos

solenes da Casa,  conforme  normativa  interna.

in.     DAcoNCLusAo

1.         Salientando   que   nao   cumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Juridicos  a  manifesta¢ao  sobre  o  m6rito  da  proposta, julgamos  que  a  mesma  n6o  apresenta

impedimento  para  tramita¢ao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  projeto  esta  apto  a  ser

apreciado pelos Nobres Vereadores.

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

leg br

Pagirra 2 de 3



CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACIO  DA LIBHRDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS

3.         Para aprova€ao do presente PDL 6 necessario a voto favofavel da

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

4.         Este6o parecer, opinativoe  naovinculante.

Jacaref, 04 de novembro de 2022

(c-Laha\Lo r€-L®
RENATA RAMOS VIEI

CONSULTORJURIDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP  N° 235.902

ACOLHO o parecer,

SECRET

s pr6prios fundame

continuidade.
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