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- ASSESSORIA JURÍDICA - 

PARECER N° 664/06-AJ 
(ref.:Comissões) 

Proc. n.° 11351/05 
Proj. de Decreto Legislativo n° 30/05 
Ver. Dulce Rita e Outros 

Cria a Comissão de Vereadores para 
efetuar 	estudos, 	avaliação 	e 
acompanhamento, entre outras 
finalidades, da implantação do Parque 
Tecnológico. 

Pretende a Ilustre Vereadora Dulce Rita e outros, com a 
proposição em epígrafe criar comissão de vereadores para efetuar estudos, avaliação e 
acompanhamento, entre outras finalidades, da implantação do Parque Tecnológico que 
deverá abrigar a FATEC- Faculdade de Tecnologia, um campus da UNIFESP — 
Universidade Federal de São Paulo e o Instituto de Biotecnologia e o IPT — Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas. 

O assunto é de interesse local, estando sua iniciativa ínsita na 
competência legislativa da Câmara Municipal. 

A instituição de comissões no Legislativo Municipal é tratada nos 
artigos 55 a 60 da Lei Orgânica do Município e Capitulo II do Título II do Regimento Interno. 

O art. 55 da Lei Orgânica dispõe que a forma e atribuições das 
Comissões serão as previstas no Regimento Interno, ou no ato em que resultar sua criação. 
Desta forma, não há impedimento á constituição da pretendida comissão. 

Há que se atentar para o fato de que, em função do caráter 
temporário, o § 1° do art. 69 dispõe que o prazo das comissões especiais de estudo será de 
90 dias prorrogáveis por mais 30, e a proposta em exame estabelece que o prazo de 
funcionamento vigorará por toda a presente legislatura. Desta forma, há conflito entre as 
disposições, devendo quanto a este aspecto ser modificada. 

Quanto ás emendas n° 01 e 02 temos a observar que: 

a) a emenda n° 01 estabelece a periodicidade das re iões e 
estabelecimento de um "coordenador"; o regi ento interno não dispõe em conttio,  d 



CÃMARP. MUNiCin 5 Ir 

FLS: 	ii 

. ynen9 	Pedra 
Asse tt dico 

Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, n° 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 - Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

forma que não há impedimento a apreciação da emenda, ficando a ressalva de que 
usualmente é utilizado o termo "presidente" para designar o responsável pelo andamento 
dos trabalhos das comissões; 

b) a emenda n° 02 dispõe sobre a participação de pelo menos 
três representantes da sociedade civil, sendo 1 da comunidade científica, 1 da empresa 
Embraer e o outro do lnpe. O Regimento Interno em seu art. 29, §3° dispõe que as 
Comissões poderão convidar pessoas interessadas a requerimento de seus membros. A 
emenda retira tal decisão do âmbito da Comissão, o que contraria o Regimento Interno, não 
estando por este motivo em condições de ser apreciada pelo E. Plenário. 

Ante o exposto, é de nosso entendimento que a matéria e 
emenda n° 01, após feita a correção acima apontada, estarão em condições, sob o aspecto 
jurídico, de serem apreciadas pelos membros desta Casa. 

É o parecer, sub censura do E. Plenário. 

São José dos Campos, 6 de fevereiro de 2006. 
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Sérgio Ricardo Sant'Ana 	Carlos Xavier de Oliveira nior 
Assessor Jurídico 	 Assessor Jurídico 


