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câmara Municipal de São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia - Sâo José dos Campos - SP 
CEP 12.209-535 - Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br

-ASSESSORIA TURTDTrA-

PARECER N.° S.S.S.S - A /J
(Ref. Processo legislativo) ;
Memorando n° 008/2020
Projeto de Lei Complementar n° 19/2019
Processo n° 14.779/2019

Sr. Presidente,

Trata-se de solicitação apresentada pelos Vereadores Amélia Naomi, Juliana 
Fraga e Wagner BaHeiro com o seguinte teor:

Sokatamos de l^ossa Excelência cjue determine a A.ssessoria Jurídica desta 
Câmara Municipal, para exarar parecer jurídico sobre as emendas n° 0512020 
e 09/2020, aos pedidos de informações e demais documentos acostados aos autos 
do processo rí 14.779/2019 - PLC rí 19/2019, inclusive se tais atenderam 
ou não as recomendações indicadas em parecer jurídico rí 8.814/A] em 23 de 

janeiro de 2020.

Solicitamos ainda a juntada deste memorando aos autos do processo em epígrafe. ”

Inicialmente destacamos que os pareceres jurídicos relativos às proposituras 
legislativas devem ser inseridos nos autos dos respectivos processos legislativos até a data de 
votação; de sorte que o parecer jurídico acerca da emenda n° 05 será apresentado antes da 
votação do processo legislativo n° 14.779/2019.

Quanto a emenda n 09, apesar dela ter sido juntada nos autos do processo 
legislativo n° 14.779/2019, verifica-se que a propositura não foi lida em plenário, ou seja, não 
foi dada a ela a devida pubücidade. Por essa razão a referida emenda ainda não teve à sua 
tramitação iniciada, de sorte que não havendo tramitação de propositura não há objeto de 
manifestação desta Assessoria Jurídica.

Ressalta-se, contudo, que uma vez dada a publicidade da tramitação da referida 
emenda, o parecer jurídico quanto ao seu conteúdo será dispombilizado nos autos do processo 
legislativo n° 14.779/2019 antes de sua apreciação pelo Plenário.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 390030003500370039003A00540052004100
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No que toca os pedidos de informações apresentados pelas Comissões 
Permanentes, tem-se que tais pedidos não são objeto de análise jurídica por caracterizarem 
atos típicos da liberdade de atuação dos Senhores Vereadores, tais como os votos proferidos 
em plenário ou mesmo os pareceres emitidos no âmbito das Comissões Permanentes. Noutros 
termos, os membros das Comissões Permanentes são livres para requerer as informações que 
julgarem necessárias para a conclusão de seus relatórios ou votos, não sendo possível a 
interferência desta Assessoria Jurídica ou de qualquer outro órgão da Câmara Municipal 
quanto ao teor da requisição. r

Quanto à análise dos demais documentos juntados nos autos, a saber, 
manifestações apresentadas por servidores e sindicato, bem como as informações 
encaminhadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tem-se que tal análise 
compete unicamente aos Senhores Vereadores por tratarem exclusivamente da discussão do 
mérito do projeto de lei complementar n° 19/2019 e de reiteração de considerações já expostas 
no parecer jurídico n° 8.814 - A/J.

Ademais, se os Senhores Vereadores que solicitaram as informações ao Sr. 
Prefeito Municipal entenderam como satisfeitos os seus questionamentos, haja vista a emissão 
dos pareceres das Comissões Permanentes, não é possível qualquer manifestação a respeito 
de tal assunto por parte desta Assessoria Jurídica.

Por fim, quanto ã verificação do atendimento ãs recomendações constantes no 
parecer n° 8.814 - A/J, mais uma vez afirma-se que tal procedimento não compete a essa 
Assessoria Jurídica tendo em vista que os pareceres jurídicos emitidos no âmbito dos 
processos legislativos são opinativos, ou seja, as conclusões neles exaradas podem ser acatadas, 
ou não, pelos Senhores Vereadores.

o parecer.

São José dos Campos, 12 de fevereiro de 2020.

Thiago Jfoel de Almeida 
Assessor Jurídico

antos
Assessora Jurídica

Sérgio Ricaido Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica
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