
CAMARA MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALAclo DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Referente:  PDL n° 022/2022

Autoria do projeto: Vereador Edgard Sasaki

Assunto do projeto:  lnstitui o Diploma Engenheiro e Arquiteto destaques do ano

PARECER N° 226.1 /2022/SAJ/JACC

I.        RELAT6RIO

',.'.;,

Ementa:    Projeto   de   Decreto   Legislativo.

Instjtui   o   Diploma   Engenheiro  e  Arquiteto

destaques do ano. Possibilidade.

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

Vereador Edgard Sasakr.,  pelo qual  pretende  instituir - no munici'pjo de Jacarel' -

a  Diploma  Engenheiro  e Arquiteto  destaques  do  ano,  como  ferramenta  auxiliar

na  promogao  do  desenvolvimento  organizado  e  sustentavel,  conforme  melhor

especificado em sua propositura.

2.       O autor argumenta,  na Justificativa que acompanha o texto,

que  a  presente  propositura  objetiva  trazer  para  o  debate  pi]blico  a  impohancia

do tema, potencializando-a.

11.       FUNDAMENTACAO

1.       O tema em  aprego encontra  nao encontra restrie6es  na  r

partigao de competencias entre os entes federados,  cabendo ao Municipio

lar sobre tal tema.
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2.       Na  mesma  linha,  tambem  nao  se  vislumbram  impedimen-

tos a luz do que preve o artigo 40 da  Lei Organica do  Munici'pio.  a qual  estabele-

ce as  mat6rias de compet6ncia  exclusiva  do  Prefeito,  de modo que os Vereado-

res podem apresentar projetos tal como o que ora se analisa.

3.       Par  sua  vez,  podemos  enqiiadrar  a  materia  em  questao

como  "assuntos  de  interesse  local",  nos  termos  do  incjso  I,  do  artigo  301   da

Constitui?ao  Federal,  posto que a proposigao em  questao visa atender interesse

local atinente ao fomento cultural e ate mesmo comercial em ambito municipal.

4.       De  outra  vertente,  a  iniciativa  para  o  tema  em  questao  6

concorrente  entre  o  legislativo  e  o  executivo  municipal,  de  maneira  que  inexis-

tem vicios formais nests aspecto.

5.       No  m6rito,  o  projeto  nao  apresenta  vfcio  material  ou  mes-

mo  formal,  de  modo  que  nao  se  constata  qualquer inconstitucionalidade,  ilegali-

dade ou  antijuridicidade.

6.       Desta forma, tendo sido submetida a  proposie5o a  consul-

toria Juri'dica desta Casa de Leis,  em  atendimento ao artigo 462,  da  Lei Organica

do  Municrpio,  o parecer e no sentido de que o  Projeto de Decreto,  esta em  con-

die6es de regular tramitaeao,  nao apresenta 6bices sob os aspectos de constitu-

cionalidade,  legalidade ou juridicidade.

1 Art. 30.  Compete aos Munici'pios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

2 Art. 46 -Todos os projetes que tramitarem pela Camara sefao encaminhados para parecer da Asses-
soria Jurl'dica do Legislativo.
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Ill.      CONCLUSAO

1.       Face  ao  exposto,  sem  qualquer  avaliagao  sobre  o  merito

da proposta, conclui'mos que a presente propositura nao apresenta impedimento

para tramita9ao.

2.       Avangando  o  projeto,  devefa  ser submetido  as  comiss6es

de Constituigao e Justiga e Obras, Servigos Pi]blicos e Urbanismo.

3.       Em plenario,  para aprovacao, e necessario o voto favofavel

da  maioria simples,  presentes,  pelo menos, a  maioria absoluta  dos membros da

Camara.

4.       Neste  tipo  de  proposigao,  nao  deve  ser colhido  a  voto  do

Presidente do Legislativo, salvo event

5.       Esteeoparec

Jorge Alfredo

Consultor J

te constatado no ato da votagao.

tivo e nao vinculante.

Jacaref,16 de novembro de 2022.
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