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PARECER REFERENTE AO PROCESSO Nº 14993/2019 

 

 

Trata-se de Projeto de Lei  de autoria da Exma. Vereadora Amélia  

Naomi, objetivando autorizar “o Poder Executivo a insti tuir  polí t ica 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.”  

 

O Projeto foi  incluído para lei tura na  Pauta da 85ª  Sessão Ordinária ,  

realizada em 19/12/2019, cumprindo com o que disciplina o art igo 94 do 

Regimento Interno.  

 

Ato contínuo,  o mesmo foi  encaminhado a esta Comissão de Justiça, 

Redação e Direitos Humanos, para que se perfaça os  requisitos  definidos no 

art igo 33 do Regimento Interno.  

 

Na qualidade de Membro desta Comissão,  passo a opinar.   

 

Nos termos da Justificativa apresentada, o projeto informa que a  

Consti tuição Federal  consagra em seu Artigo 5º,  inciso  XXXIII,  o direito do 

cidadão receber dos órgãos públicos informações de seu interesse  particular,  ou 

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 390031003200320032003A00540052004100



de interesse coletivo ou geral ,  alegando ainda que o § 4º,  do art igo 220 da 

mesma, é ainda mais específico ao apontar  que a propaganda de agrotóxicos, tal  

qual a de tabaco e álcool,  deve conter  advertências sobre os malefícios 

decorrentes de seu uso.   

 

A matéria é  compatível  com os Princípios da Lei Orgânica no 

Município, onde, em seu art igo 2º ,  afirma que consti tuem objetivos 

fundamentais do Município de São José dos Campos a  contribuição para 

construção de uma sociedade l ivre, justa e solidária .  

 

Assim sendo,  coadunando-se a Lei Orgânica aos termos do art igo 55 

do Regimento Interno da Câmara Municipal  de São José dos Campos, entendo 

que a propositura reúne condições de ser apreciada pelo Plenário ,  sem embargo 

às considerações da Nobre Assessoria  Jurídica desta Casa.  

 

 

Plenário “Mário Scholz”, 18 de fevereiro  de 2020.  

 

 

JULIANA FRAGA 

MEMBRO 
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