CÂMARA MUNICIPAL DE S ORO CABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA

SOBRE: O Projeto de Lei n° 22/2020, da Edil Fernanda Schlic Garcia, institui e inclui no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Sorocaba a Semana de Sensibilização à
Perda Gestacional, Neonatal e Infantil, a ser realizada anualmente na semana que
compreende o dia 15 de outubro, e dá outras providências.

Conforme o art. 51 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Sorocaba, indico para relator do parecer desta Comissão neste
Projeto, o nobre Vereador José Francisco Martinez, que deverá observar o § 10
devendo emitir seu parecer conforme os §' 2'e 3° do mesmo artigo.
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Trata-se de Projeto de Lei de autoria da nobre Vereadora Fernanda Schlic
Garcia, que "Institui e Inclui no Calendário Qficial de Eventos do Município de Sorocaba a
Semana da Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil, a ser realizada
anualmente na semana que compreende o dia 15 de outubro, e dá outras providências ".
De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, para
exame da matéria, que exarou parecer favorável ao Projeto (fis. 06/08).
Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão
de Justiça para ser apreciada.
Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela encontra
respaldo em nosso direito positivo, na medida em que assegura o direito à informação,
previsto no art. 5°, inciso XIV da Constituição Federal, bem como trata da proteção da saúde,
da família, da maternidade e da infância, encontrando amparo constitucional, nos termos
dos arts. 6°, 196 e 226 da Magna Carta.
Entretanto, seguindo a orientação da D. Secretaria Jurídica, a proposição
merece reparos no seu art. Y. Por essa razão, esta Comissão de Justiça, nos termos do disposto
no caput do art. 41 do RIC, apresenta a seguinte emenda:
Emenda n° oi
O art. 3° do PL 22/2020 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30 As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de
verba orçamentaria própria ".
Pelo exposto, observada a emenda apresentada, nada a opor sob o
aspecto legal da proposição.
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