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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Inclui o art. 1º-A no Projeto de Lei nº 009/2018, alterando a
composição dos membros da JARI

O Vereador que abaixo subscreve, com base no art. 7º, inciso V, e art. 91, §1º, ambos do
Regimento Interno, apresenta a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 009/2018, de
autoria do Poder Executivo, conforme o que segue.

Art. 1º. Fica incluído o art. 1º-A no Projeto de Lei, contendo a seguinte redação:

“Art. 1°-A Fica alterada a redação do inciso III do art. 9º da Lei Municipal nº 7.887, de 19 de
dezembro de 2014, que passa a conter a seguinte redação:
‘Art. 9º [...]
III – 1 (um) representante indicado pela Subseção de Carazinho da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB’”

Art. 2º. Esta Emenda ao Projeto de Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Emenda ao Projeto de Lei do Executivo objetiva assegurar a participação, na composição da
JARI, de membro vinculado à OAB, tal como estava previsto na Lei Municipal nº 5.212/98,
porquanto se sabe da importância de haver um membro com formação e conhecimento jurídicos
para auxiliar na análise das defesas administrativas de infrações.

Saliente-se que, na prática, tem-se verificada a efetiva participação na JARI, nos últimos anos, de
membros indicados pela OAB. Ocorre que a nomeação de tais membros tem se dado com base no
inciso III da Lei nº 7.887/2014 que se pretende alterar, do qual a redação atual assegura a
participação de “1 (um) representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de
trânsito”.

Entretanto, tal redação não parece clara, podendo, inclusive, se questionar a efetiva legalidade da
indicação de representante da OAB com base no referido inciso. O que se percebe é que, muito
provavelmente, tais indicações tenham se dado com base no inciso III do art. 3º do Regimento
Interno da JARI, o qual determina a inclusão, como membro, justamente de um representante da
OAB, em descompasso com o texto da Lei nº 7.887/2014.



Assim, a presente Emenda deve pôr fim a qualquer discussão nesse sentido, assegurando,
expressamente, a participação de um representante indicado pela OAB como membro da JARI
municipal.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/05/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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