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PARECER Nº 8.809 -/AJ 
(ref.: datas comemorativas) 
Proc. nº 14778/2019 
PL nº 422/2019 
Verª. Amélia Naomi 

“Institui e inclui no Calendário de Festas e 
Comemorações do Município de São José dos 
Campos, os ‘21 Dias de ativismo pela 
Eliminação da Violência contra as Mulheres’ a 
ser comemorado entre os dias 20 de novembro 
e 10 de dezembro de cada ano.” 

 
   Trata-se de projeto de lei, de autoria da Ilustre Vereadora Amélia Naomi, que visa 
instituir e incluir no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos 
Campos a comemoração aos “21 Dias de Ativismo pela Eliminação da Violência contra as 
Mulheres” a ser realizada entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro de cada ano. 
 
   A matéria é de interesse local (art. 30, I, da CF e art. 21, I, da LOM), pelo que resta 
evidenciada a competência legislativa do Município. 
 
    O assunto está disciplinado, lato sensu, pela Lei Municipal n.º 2706/83, a qual: 

 
   1. Instituiu, em seu artigo 1.º, o Calendário Oficial de Festas e Comemorações do 
Município; 

 
   2. Estipula, em seu artigo 2.º, que a inclusão de festas e comemorações no aludido 
calendário ocorrerá com a oficialização de tais por intermédio de leis. 
 
    A iniciativa do Poder Legislativo está amparada na Lei Orgânica do Município, eis 
que a matéria não se enfeixa dentre aquelas cuja competência legislativa é privativa do Chefe do 
Poder Executivo. 
 
   Nestes termos, a propositura está em condições, quanto ao aspecto legal, de ser 
apreciada pelos Senhores Vereadores.  
  
    É o parecer.  

 
São José dos Campos, 17 de dezembro de 2019. 
 

 
Thiago Joel de Almeida 

Assessor Jurídico 
Jani Maria dos Santos 

Assessora Jurídica 
Sérgio Ricardo Sant’Ana 

Consultor da Assessoria Jurídica 
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