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Institui o Programa
Desaparecidos.

SOS Idosos

Vem a esta Comissão, para parece!', o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Alvoni Medira.

Em manifestação, a Procuradoria desta Casa (fl. 05), manifestou-se no
sentido de que a proposição se insere no âmbito de competência municipal, forte
no art. 30, inciso l da Constituição Federal, sendo competência de o município
legislar sobre assuntos de interesse local.

Ante tal, em um exame preliminar, a Procuradoria não apontou
qualquer óbice de natureza constitucional, posicionando-se favorável a regular
tramitação do projeto de lei em estudo.

Seguindo seu rito, o expediente em análise foi encatninhado à CCJ (fl.
07), a qual em parecer, denotou ein concordância com a Procuradoria, ou seja, pela
inexistência de óbice jurídico à tramitação e aprovação do Projeto.

E o relatório

A proposição em análise, PLL n' 065/19, tem por objetivo central a
criação do Programa SOS Idosos Desaparecidos, traçando assim, diretrizes visando
o fortalecimento à rede de atendimento ao idoso, instituindo políticas públicas
voltadas à prevenção, conscientização e meios de divulgação inerentes às questões
relativas ao desaparecimento de idosos no nosso município.

Evidente, há que se considerar o pal'ecer prévio da Douta Procuradoria
da CMPA, e também o parecer da CCJ, no sentido de inexistência de óbice jurídico
à tramitação do projeto, pelos fundamentos tombados nos autos.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria
desta Câmara de Vereadores e pela Comissão de Constituição e Justiça, estas
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responsáveis pelo Hlltro de legalidade e constitucionalidade da matéria e dentro das

competências impostas a esta Comissão, explicitadas no art. 37 do Regimento
interno deste Legislativo, este relator tem, no mérito, entendimento favorável à
aprovação do PLL 065/19.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto

Sala de Reuniões, 09 de setembro de 20 1 9

Presidente e Relator

Aprovado pela Comissão em oá.44.,iq

Vereador Mouro Pinheiro
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