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PROJETO DE RESOLUgAO N° 02 DE 03 DEZEMBRO DE 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR CRIA NO AMBITO DO 
LEGISLATIVO O PROJETO “A 
ESCOLA VAI A CAMARA”.USUARIO

ester
DATA/HORA 

03/12/2021 12:17:23
PROTOCOLO
3529/2021

AUTORIA DO VEREADOR ADILSON APARECIDO PINTO

Art. 1° Fica criado, no ambito do Poder Legislative, o projeto A
ESCOLA VAI A CAMARA.

§ 1° O projeto, de que trata o caput deste artigo, tera por finalidade 
possibilitar aos alunos de escolas publicas e particulares a aprendizagem sobre 
o funcionamento do Legislative, mediante visitagao e conversa com 
funcionarios e vereadores.

§ 2° Poderao inscrever-se no projeto A ESCOLA VAI A CAMARA 
as unidades da rede publica e particular de ensino.

Art. 2° As visitas, de que trata o artigo anterior, irao ocorrer na 
ultima quinta-feira do mes, ficando excluidos os meses das ferias escolares.

Paragrafo Unico. A Diretoria Legislativa da Camara Municipal de 
Cajamar ficara responsave! pelo agendamento e fornecimento dos materiais 
necessaries para atender as visitas.

Art. 3° A visita ira acontecer no predio do Poder Legislative e 
devera ser acompanhada pelos seguintes orgaos:

I - Diretoria Legislativa;

II - Assessoria de Imprensa;

III - Ouvidoria;

§ 1° As visitas dos alunos serao acompanhadas por professores
e/ou responsaveis.

§ 2° As visitas poderao ser acompanhadas pelos Vereadores, que 
serao comunicados por oficio do agendamento.

Art. 4° - As despesas decorrentes do disposto no caput deste artigo 
correrao a conta de dotagao orgamentaria propria do Poder Legislative, que 
podera estabelecer convenio com a iniciativa privada para o fornecimento de 
premios e materias necessaries, oferecendo em contrapartida o patrocinio e 
toda a publicidade gerada pela realizagao do projeto.
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2/3Continuagao do Projeto de Resolugao de n° 02/2021

Art. 5° Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao 
revogadas as disposigoes em contrario.
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Justificativa

Justifico o presente projeto de lei com o objetivo de promover o 
conhecimento aos jovens adolescentes, alunos de escolas publicas e privadas 
do municipio, a partir da reflexao sobre o papel do poder legislative municipal.

Com essa iniciativa e a proximidade dos nobres vereadores as escolas, sera 
como urn processo politico que comepa a receber oxigenio, e e necessario que 
plantemos essa semente.

E triste verificar que milhares de jovens, passaram a ver a politica como 
algo desimportante. Afinal, a politica e a arena central da construgao do future 
coletivo. Com bons exemplos, com historias de decencia, com valores e 
principios eticos. A conscientizapao politica precisa vir tambem da Escola 
atraves desse conhecimento.

Para termos ideia de sua importancia, basta atentarmos para o fato de 
que, nas eleipoes de outubro do ano passado, os brasileiros entre 16 e 24 anos 
formaram urn contingente de mais de 5 milhoes eleitores.

Assim, pepo aos nobres Pares apoio para a aprovapao desta iniciativa.
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PARECER N° 190/21

Ref: Projeto de Resolugao n. 02 de 03 de dezembro de 2021.

Trata o presente protocolado de Projeto de Resolugao 

que “cr/'a no Legislative o projeto ‘A Escola vai a Camara’. .
A propositura e de autoria do vereador Adilson

Aparecido, e vem acompanhada de justificativa.

E o relatorio.

PARECER

Quanto aos aspectos formais da presente proposigao, 

verificamos que o projeto contem todos os requisites elencados pelo artigo 141 do 

Regimento Interne da Camara, quais sejam, ementa de seu objetivo, enunciagao da 

vontade legislativa, divisao em artigos numerados, claros e concisos, mengao da 

revogagao das disposigoes em contrario, assinatura do autor e justificagao.

Verifica-se que o projeto se apresenta constitucional 

quanto a competencia e quanto a iniciativa. Tendo em vista que referida proposigao 

e destinada a regular materia politico-administrativa de competencia privativa da 

Camara, de efeito interne, deve serfeita atraves de Resolugao (art. 70, II, da Lei 

Organica do Municipio e art. 137, II, Resolugao 213/2006).
Por se tratar de Projeto de Resolugao dependera, para 

sua aprovagao do voto da maioria de seus membros, em um turno de votagao, 

nao dependendo de sangao do Prefeito, devendo ser promulgada e publicada pelo

(art. 70, par. Unico, LOM e art. 137, II, par. Unico,Presidente da Camara. 

Regimento Interno da Camara)

Av. Prof. Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP: 07.750-000 - Cajamar - SP. 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6866 / 4446-6066

e-mail: cmdc.juridico@terra.com.brwww.camaracajamar.sp.gov.br

mailto:cmdc.juridico@terra.com.br
http://www.camaracajamar.sp.gov.br
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Desta forma, estando o presente projeto de acordo com 

o estabelecido na legislagao pertinente, e apos parecer da Comissao de Justiga e 

Redagao podera o mesmo ser apreciado, quanto ao merito, pelo soberano Plenario.

E o parecer, s.m.j.

Cajamar, 03 de dezembro de 2021.

MARCIA CRIST/NA NOGUEIRA 
Procuradora Geral da Camara
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COMISSAO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACAO

PARECER PCJ PR N° 02/21

Referencia: Projeto de Resolugao n°.02 de 03 de dezembro de 2021 
Autoria: Mesa Diretora

Trata-se do projeto de Resolugao n° 02/2021 de autoria da mesa diretora da 

camara materia com a seguinte pretensao:
CRIA NO AMBITO DO LEGISLATIVO 

O PROJETO “A ESCOLA VAI A 
CAMARA”.

I - RELAT6RIO
Em 03 de dezembro de 2021, foi encaminhado para esta comissao, para 

exame e emissao de parecer o projeto de Resolugao n° 02 de 03 de dezembro de 
2021, de autoria do Vereador citado.

Sobre a legalidade e a constitucionalidade da materia, a procuradora geral da 
Camara Municipal de Cajamar, doutora Marcia Cristina Nogueira se manifestou 
atraves do parecer N° 190/2021.

E o sucinto relatorio.

Camara Municipal dc Cajamar 
Comissao de Jusdfa e Reda9ao

Parcccr - PR 02/2021 
Pagina 1 de 3
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II - DO PROJETO

A presente propositura visa promover o conhecimento aos jovens 
adolescentes, alunos de escolas publicas e privadas do municipio, a partir da 
reflexao sobre o papel do poder legislative municipal.

Ill - DO ASPECTO JURIDICO

Cabe salientar que o vereador tern competencia para proper Projetos de lei 
sobre materia atinente a sua estrutura legislativa e administrativa amparada pela Lei 
Organica Municipal (LOM) senao vejamos;

Art. 60 - A iniciativa dos projetos de lei cabe:
I - Ao Vereador;
II - A Comissao da Camara; 
ill - A Mesa da Camara;
IV - Ao Prefeito;
V - A cinco por cento dos eleitores inscritos no Municipio.

Diante do exposto sob ponto de vista legalidade e competencia nao obice em 
relacao a proposta

Camara Municipal de Cajamar 
Comissao dc Jusliga c Rcdaijao

Pareccr-PR 02/2021 
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IV - CONCLUSAO

Diante de todo exposto, em relagao ao projeto em tela, do ponto de vista de 
constitucionalidade, redagao e tecnica legislativa, somos PELA LEGALIDADE e 
FAVORAVEIS a sua aprovagao.

No que tange ao merito, cabera tao somente aos vereadores no uso da 
fungao legislativa, verificar a viabilidade ou nao da aprovagao, respeitando-se para 
tanto, as formalidades legais e regimentais.

Este e o parecer. S.m.j

Sala das Comissdes, 03 de dezembro de 2021

COMISSAO DE JUSTtCA E REDACAO

Jose Adri#ndjda ponceigao (PP)

Jefferson Rodrigo Oliveiro Silva (MDB) 

Ver. Vice-Presidente
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/
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rer. Secretario
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FOLHA DE VOTACAO

Proieto de Resolucao n° 002/2021“CRIA NO AMBITO DO LEGISLATIVO O PROJETO A ESCOLA VAI A CAMARA”.
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OBSERVACOES: ADOTOU-SE NOS TERMOS DA LEGISLAQAO VIGENTE:

I) QUORUM MAIORIA SIMPLES.
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RESOLUQAO N° 239 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

CRIA NO AMBITO DO 
LEGISLATIVO O PROJETO “A 
ESCOLA VAI A CAMARA”.

AUTORIA DO VEREADOR ADILSON APARECIDO PINTO

Art. 1° Fica criado, no ambito do Poder Legislative, o projeto A
ESCOLA VAI A CAMARA.

§ 1° O projeto, de que trata o caput deste artigo, tera por finalidade 
possibilitar aos alunos de escolas publicas e particulares a aprendizagem sobre 
o funcionamento do Legislative, mediante visitagao e conversa com 
funcionarios e vereadores.

§ 2° Poderao inscrever-se no projeto A ESCOLA VAI A CAMARA 
as unidades da rede publica e particular de ensino.

Art. 2° As visitas, de que trata o artigo anterior, irao ocorrer na 
ultima quinta-feira do mes, ficando excluidos os meses das ferias escolares.

Paragrafo Unico. A Diretoria Legislativa da Camara Municipal de 
Cajamar ficara responsavel pelo agendamento e fornecimento dos materials 
necessaries para atender as visitas.

Art. 3° A visita ira acontecer no predio do Poder Legislative e 
devera ser acompanhada pelos seguintes orgaos:

I - Diretoria Legislativa;

II - Assessoria de Imprensa;

III - Ouvidoria;

§ 1° As visitas dos alunos serao acompanhadas por professores
e/ou responsaveis.

§ 2° As visitas poderao ser acompanhadas pelos Vereadores, que 
serao comunicados por oficio do agendamento.

Art. 4° - As despesas decorrentes do disposto no caput deste artigo 
correrao a conta de dotagao orgamentaria propria do Poder Legislative, que 
podera estabelecer convenio com a iniciativa privada para o fornecimento de 
premios e materias necessarios, oferecendo em contrapartida o patrocinio e 
toda a publicidade gerada pela realizagao do projeto.
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Art. 5° Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao 
revogadas as disposigoes em contrario.
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SAULO ANDERSO IGUES
ente

Registrada na Camara Municipal de Cajamar, nos termos do artigo 

102 da Lei Organica Municipal, e publicada no Diario Oficial do Municlpio.

GIVALDO BARBOSA DOS SANTOS 
Diretor Legislative


