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PARECER REFERENTE AO PROCESSO N.º 14993/2019 
 

Trata-se de propositura da Ilustre Vereadora Amélia Naomi, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir política municipal que garanta aos consumidores o acesso a todas as informações 
referentes ao uso de agrotóxicos no processo de produção dos alimentos comercializados no 
Município de São José dos Campos e, dá outras providências. 
 
A matéria em tela versa sobre interesse local, nos termos do art. 30, I, da CF. 
 
Contudo, a questão abordada na proposta mostra-se de iniciativa é privativa do Chefe do 
Poder, conforme estipulam os artigos 7º, 65, IV e V e 93, XIII da Lei Orgânica do Município e, 
o artigo 47, II e XIV da Constituição Bandeirante. 
 
Ainda, destaca-se que para a consumação da propositura em sob exame, por implicar em 
geração de despesas ao Poder Público Municipal, exige a apresentação do estudo de impacto 
orçamentário-financeiro, à luz dos comandos insertos nos artigos 16 e 17 da Lei 101/2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal e, art. 68 da LOM, o  que não  se verifica no presente caso. 
 
De qualquer forma, verifica-se a possibilidade de envio da matéria ao chefe do Poder 
Executivo, via INDICAÇÃO. 
 
Já sob a égide da técnica legislativa, verifica-se que os artigos devem ser indicados pela 
abreviatura “Art.”; o sinal gráfico utilizado após a expressão parágrafo único nos arts. 1º e 3º 
deve ser substituído por “ponto final”, a fim de se adequar aos termos da Lei Complementar 
n.º 95/1998. 
 
Embora entendemos a relevante iniciativa da Nobre Vereadora, como de fato sempre 
demonstra no exercício do múnus público, o PL em comento, mostra-se omisso quanto a 
apresentação do estudo de impacto financeiro após o advento da norma. 
 
Assim, à luz dos termos Regimentais, em havendo adequação ao escopo do projeto, essa 
discussão poderá ser reapresentada. 
 
Ante o exposto, ao mérito de competência desta comissão analisar, não obstante a devida 
vênia a eventuais entendimentos dissonantes, em consonância com a r. justificativa exarada 
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pela assessoria jurídica desta Casa, conclui-se que este projeto, da forma como se mostra, 
NÃO reúne condições de apreciação em plenário. 
 
 
 

Juvenil Silvério Juliana Fraga Dilermando Dié de Alvarenga 

              Presidente                                         Membro                                        Relator                            
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