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PROJETO DE LEI N". 12. 932
(Douglas do Nascimento Medeiros)

Revoga as Leis 1.583/1969, 1.735/1970, 1.752/1970, 1.800/1971,
1.819/1971 e 2.022/1973 (aprovadas na 6ª Legislatura- 31/01/1969 a
30/01/1973).

Art. lº. São revogadas as seguintes leis:

I - nQ 1.583, de 28 de abril de 1969, que oficializa o torneio anual de canto
de curiós e bicudos e o denomina "Torneio Joaquim Candelário de Freitas";
II - n12 1.735, de 24 de setembro de 1970, que proíbe depósito de lenha nos
leitos, passeios, canteiros e refúgios das vias públicas do "setor predominantemente comercial" e
demais setores urbanos, nos horários que especifica;

o

III - nQ 1.752, de 27 de outubro de 1970, que autoriza o Executivo a criar

uma Escola Técnica de Enfermagem, 212 ciclo, grau médio;
IV - nQ 1.800, de 19 de abril de 1971, que oficializa a festividade

promocional anual "Festa do Frango e Vinho do Município de Jundiaí";
V - nQ 1.819, de 16 de junho de 1971, que oficializa o "Torneio Popular de

Pesca de J undiaí"; e
VI - nQ 2.022, de 07 de novembro de 1973, que ena a Comissão de

Assistência ao Estudante - CASE.
Art. 212• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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- fl. 2)
Justificativa
Este projeto abrange a necessidade de organizarmos as leis do Município,

iniciando pelas que estão sem efeito no momento, para uma melhor disposição do ordenamento
jurídico no âmbito municipal.
Esta proposta efetivará a revogação de normas que não produzem efeitos,
pelo fato de que seus objetos hoje não existem. Na prática, tais normas já estão revogadas
tacitamente.

o

Consideramos também a importância de mantermos atualizadas as situações
dessas normas em nosso sistema de pesquisa.
Lembramos que essa revogação não significa a eliminação dos registros
dessas leis na Câmara Municipal de Jundiaí, que possuem uma riqueza histórica incomensurável. Tais
normas permanecerão com os seus registros arquivados, ocorrendo apenas a alteração na situação
referente à vigência.
Desta forma, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste
importante projeto de lei.
Sala das Sessões, 14/06/2019.
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PROCURADORIA JURÍDICA
PARECER Nº 1022

PROJETO DE LEI Nº 12.932

PROCESSO Nº 83.403

De autoria do Vereador DOUGLAS
MEDEIROS, o presente projeto de lei revoga as Leis 1.583/1969, 1.735/1970,
1.752/1970, 1.800/1971, 1.819/1971 e 2.022/1973 (aprovadas na 6ª Legislatura 31/01/1969 a 30/01/1973).

o

A propositura encontra sua justificativa às
fls. 03, e vem instruída com os documentos de fls. 05/11.

É o relatório.

PARECER:

O projeto de lei em exame se nos afigura
revestido da condição legalidade no que concerne à competência (L.O.M. - art. 6°,
"caput", c/c o art. 13, 1, interpretado a contrário senso), e quanto à iniciativa, que no

ô

caso específico em tela é concorrente (L.O.M. art. 45), em face de intentar a
revogação das Leis 1.583/1969, 1.735/1970, 1.752/1970, 1.800/1971, 1.819/1971 e
2.022/1973 (aprovadas na 6ª Legislatura - 31/01/1969 a 30/01/1973), consoante
os argumentos expressos na sua justificativa.
A matéria é de natureza legislativa, da
órbita de lei ordinária, em face de buscar revogar normas legais locais que, em
tese, não mais estão produzindo efeitos, estando situada no mesmo nível
daquelas.
Abrimos um parêntese pa a sclarecer que
este órgão técnico não pode afirmar acerca da vigência das refer dasformas, e se
de alguma forma ainda estão produzindo efeitos. Entretanto, co sidp ramos que a
proposta se insere no rol de atribuições do Legislativo, e ne~t.é
aspecto não
y
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vislumbramos empecilhos que possam incidir sobre a pretensão. Decerto que se o
Chefe do Executivo houver por bem vetar total ou parcialmente, com argumentos
plausíveis, alguma das normas que se objetiva revogar, poderemos rever esta
análise, desconsiderando-a. Relativamente ao quesito mérito, pronunciar-se-á o
soberano Plenário.
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DA COMISSÃO A SER OUVIDA:
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Comissão de Justiça e Redação.
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Ronaldo Salles Vieira
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Procurador Jurídico
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Brígida F. G. Riccetto
Estagiária de Direito

Estagiário de Direito
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROCESSO 83.403

PROJETO DE LEI 12.932, do Vereador DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS, que revoga
as Leis 1.583/1969, 1.735/1970, 1.752/1970, 1.800/1971, 1.819/1971 e 2.022/1973 (aprovadas na 6ª.
Legislatura - 31/01/1969 a 30/01/1973).

PARECER

o

Esta proposta visa revogar as Leis 1.583/1969, 1.735/1970, 1.752/1970, 1.800/1971,
1.819/1971 e 2.022/1973 (aprovadas na 6ª. Legislatura - 31/01/1969 a 30/01/1973), pois não
produzem mais efeitos, sabido que seus objetos deixaram de existir. Na prática, tais normas já estão
revogadas implicitamente.
O parecer juntado aos autos pela Procuradoria Jurídica insertos nas fls. 12/13,
confirma a condição de legalidade para o prosseguimento do projeto, não havendo empecilhos para
acometer a pretensão do projeto.
Vista assim, positivamente, a conformidade da matéria ao direito - alçada reservada a
esta Comissão no Regimento Interno (art. 47, I) -, este relator oferece voto favorável.

Sala das Comissões, 18-06-2019.

1

l

t

\º
J

EDICAA~

"Edicarlos Vetor Oeste"

l

~~

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA

1

.../"~

Câmara Municipal

Jundiaí
SÃO

PAULO

Processo 83.403

Autógrafo
PROJETO DE LEI N2 12.932
Revoga as Leis 1.583/1969, 1.735/1970, 1.752/1970, 1.800/1971,
1.819/1971 e 2.022/1973 (aprovadas na 6! Legislatura - 31/01/1969 a
30/01/1973).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo,

o

faz saber que em 20 de agosto de 2019 o Plenário aprovou:
Art. 1º. São revogadas as seguintes leis:
1- nº 1.583, de 28 de abril de 1969, que oficializa o torneio anual de canto

de curiós e bicudos e o denomina "Torneio Joaquim Candelário de Freitas";
li - nº 1.735, de 24 de setembro de 1970, que proíbe depósito de lenha
nos leitos, passeios, canteiros e refúgios das vias públicas do "setor predominantemente comercial"
e demais setores urbanos, nos horários que especifica;

Ili - nº 1.752, de 27 de outubro de 1970, que autoriza o Executivo a criar
uma Escola Técnica de Enfermagem, 2º ciclo, grau médio;

o

IV - nº 1.800, de 19 de abril de 1971, que oficializa a festividade

promocional anual "Festa do Frango e Vinho do Município de Jundiaí";
V - nº 1.819, de 16 de junho de 1971, que oficializa o "Torneio Popular de

Pesca de Jundiaí"; e
VI - nº 2.022, de 07 de novembro de 1973, que cria a Comissão de

Assistência ao Estudante - CASE.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em vinte de agosto de dois mil e
dezenove (20/08/2019).
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Administrativo -

Processo nº 28.009-7/2019

Jundiaí, 09 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminhamos a V.Exa., cópia da Lei nº 9.274, objeto
do Projeto de Lei nº 12.932, promulgada nesta data, por este Executivo.
·a portunidade, reiteramos nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Ao
Exmo. Sr.
Vereador FAOUAZ TAHA

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
NESTA
scc.l

Avenida da Liberdade s/n. 0

-

Paço Municipal "Nova Jundiaí" - Fones (11) 4589-8421/4589-8435

Processo nº 28.009-7/2019
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

•

LEI N.º 9.274, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Revoga as Leis 1.583/1969, 1.735/1970, 1.752/1970, 1.800/1971,
1.819/1971 e 2.022/1973 (aprovadas na 6ª Legislatura - 31/01/1969 a
30/01/1973).
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, ~e acordo

com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 20 de agosto de
2019, PROMULGA a seguinte Lei:-

Art. V!, São revogadas as seguintes leis:

I - nQ 1.583, de 28 de abril de 1969, que oficializa o torneio anual de canto de
curiós e bicudos e o denomina "Torneio Joaquim Candelário de Freitas";
II - nQ 1. 735, de 24 de setembro de 1970, que proíbe depósito de lenha nos leitos,
passeios, canteiros e refúgios das vias públicas do "setor predominantemente comercial" e
demais setores urbanos, nos horários que especifica;

III - nQ 1.752, de 27 de outubro de 1970, que autoriza o Executivo a criar uma
Escola Técnica de Enfermagem, 2Q ciclo, grau médio;

IV - nQ 1.800, de 19 de abril de 1971, que oficializa a festividade promocional
anual "Festa do Frango e Vinho do Município de Jundiaí";
V -nQ 1.819, de 16 de junho de 1971, que oficializa o "Torneio Popular de Pesca

de Jundiaí"; e
VI - nQ 2.022, de 07 de nov

bro e 1973, que cria a Comissão de Assistência

ao Estudante - CASE.

Art. 2º-. Esta lei entra em

Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos nove dias do
mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, e publicada na Imprensa Oficial do
Município.
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