
PARECER CONJUNTO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
FINAL 
  
Proposição analisada: Projeto de Lei nº 04/2019, de 12 de abril de 2019. 

 
Assunto: “Dispõe sobre a atuação e funcionamento da Coordenadoria Técnica da Vigilância 
Sanitária no município de Novais, revoga as disposições em contrário e dá outras 
providências”. 
 
 Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezenove, a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, compostas pelos Nobres Vereadores abaixo firmados, reuniram-se na 
sala de reunião da Câmara Municipal de Novais, para análise do Projeto de Lei nº 04/2019, de 
12 de abril de 2019, que dispõe sobre a atuação e funcionamento da Coordenadoria Técnica 
da Vigilância Sanitária no município de Novais, revoga as disposições em contrário e dá 
outras providências. 

Após amplo debate, deliberou-se e os membros decidiram que a proposição atende ao 
que dispõe a legislação, sendo pertinente e constitucional, motivo pelo qual, por unanimidade, 
recebeu parecer favorável. 

Deixou-se consignado que, tendo em vista as peculiaridades deste projeto, considerou-
se que o mesmo está em conformidade com a legislação que trata do assunto. 

Considerando tudo o que foi dito, fica consignado que o Projeto de Lei nº 04/2019, de 
12 de abril de 2019, encontra-se apto para ser levado para discussão e votação pelo plenário 
desta Casa de Leis. 

Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a 
Presidência desta Casa para demais providências cabíveis. 
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PARECER JURÍDICO  

 
Assunt o:  Projeto de Lei  nº 0 4/2019,  de 12 de abri l  de 2019.  
 
Iniciat iva:  Pr efeito Municipal   
 
Sínte se:  “ Dispõe sobr e a atuaçã o e funcion amento da C oor denadoria  T écnica  da 
Vigi lância  Sanitária  no município  d e Novais ,  revoga as  disposições em contrário e 
dá outras pr ovidências”.  
 
Do parecer:  O re fer ido proj eto de lei  en contra -se formal mente corret o,  sem ví ci o d e 

iniciat i va ou  proposi ção,  o t exto l egal  do projeto  en contra -se coerent e com a propost a,  

escr i to d e forma cl ara e compreen sí vel ,  adequado ao qu e d ispõ e a Lei  Compl ementar  n.  

95 /98 ,  cabend o ao d outo Pl enári o a anál ise de conveniência pol í t ica de sua aprovação.  

Como bem consi gnado na just i ficat i va d o proj e to,  a atu ação de fun ci onament o 

da Coordenadori a Técnica da Vigi lância Sani tár ia faz -se necessária,  a fi m d e forn ecer  

inst rument os para que  o setor  possa i dent i ficar  o l argo campo de ação da Vigi l ânci a 

Sani tár i a,  bem como a su a importância para a saúde.  

Assi m,  anal isando jur id icamente o projet o,  vemos que este se encontra r evest ido 

de legal idade estando em pl en a conson ânci a com o sist ema jur ídico const i tuci onal  Pátr io,  

estand o,  tecnicamente apto para ser  levado a pl enário.  

Por  t od o o exposto temos que o projet o reveste-se d e legal idade,  podend o à 

cr i tér i o dest a Col enda Casa de Lei ,  ser  dado o an dament o regi mental  pert inent e.  

S.M.J .  Este é o  parecer.    
 

Câmara Municipal  de Novais  -  SP,  18 de abri l  de 2019.  
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