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PROJETO DE LEI N.O 1212020

"Fica instituÍdo, tro âmbito do

Município de Ribeirão Pires, o uso de

lâmpadas de LED (diodo emissor de

luz) na rede de iluminação pública e

empreendimentos imobiliários"

e cÂmRnA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURíSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

APROVOU:

Art. ío- Fica instituído, no âmbito do município de Ribeirão Pires, o uso de

lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública dos novos

loteamentos e empreendimentos imobiliários.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, compreendem-se por rede de

iluminação púbtica os equipamentos e aparelhos utilizados para realizar a

iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, incluindo praças,

parques, jardins, monumentos e assemelhados'

Art.20 O potler executivo regulamentará a presente Lei em um prazo de 60

(sessenta) dias após sua publicação.
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Art.3o Esta Lei entra em vigor 90 dias após sua publicação

Sala "Roberto Bottacin Morei 20 de feve 2020
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JUSTIFICATIVA

Com a presente justificativa, de acordo com as normas

regimentais, submete-se à apreciação e deliberação do Plenário desta Colenda

Casa de Leis, o incluso projeto de lei que regulamenta o uso de lâmpadas de LED

(diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública, em novos loteamentos e

empreendimentos imobiliários no Município de Ribeirão Pires.

Nos dias atuais, é cada vez mais comum o uso da tecnologia de

diodos emissores de luz em diversos equipamentos eletrônicos, como televisores,

semáforos, telefones celulares e até mesmo para a iluminação de ambientes.

A substituição das lâmpadas convencionais pela iluminação LED

é uma forte tendência, em virtude das vantagens relacionadas à durabilidade e

consumo de energia. lsto porque a energia consumida pelo LED é revertida em

iluminação e não em calor, evitando-se assim o desperdício de energia. Veja-se o

quadro comparativo de durabilidade, consumo e outras informaçÕes entre as

lâmpadas convencionais, fluorescentes e de LED:

LED

A iluminação LED não emite radiação IV/UV, o que evita danos à

pele, plantas e também objetos ou produtos expostos como roupas, calçados,

móveis, decorações e obras de arte.

Como o LED não possui em sua composição metais pesados

como chumbo e mercúrio, não há necessidade de um descarte especial como as

lâmpadas fluorescentes.

Convencionais Fluorecentes

Durabilidade I ano 5 anos 15 anos

Consumo 50w 10 w 5w

Economia X Até 80% Até 95%

Emissão de Calor Alta Media Baixa

Ecológica Não contém mercúrio Contém mercúrio Não contém mercúrio

Eficiência Pouca Mediana Muita
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Diante do exposto e do indiscutível alcance contido na presente

proposta, solicita-se aos Nobres Pares desta Casa Legislativa o apoio necessário

para sua aprovação.

ry Dias
Partido erde

Vereador Humbero D'oÉo Neto
(Amigão) - PTC

I
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DEPARTAMENTO JU rco

Processo: ne 2612020 - Plenário - Projeto de Lei ne Í.2l2O2O

Proponente: Vereador Amaury Dias e Humberto D'Orto Neto

Assunto: Fica instituído, no âmbito do Município de Ribeirão Pires o uso de lâmpadas de IED

(diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública e empreendimentos imobiliários.

NTESE

Os Vereadores Amaury Dias e Humberto D'Orto Neto apresentaram o Projeto de Lei ne

L2/2O2O à Câmara Municipal, objetivando instituir no âmbito do Município de Ribeirão Pires o

uso de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública e

empreendimentos imobiliários. O referido projeto foi remetido a esta Assessoria Jurídica e

Administrativa, para emissão de parecer.

Eis a síntese do essencial. Passo ao parecer

v
PARECER JURíDICO

Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre instituir no âmbito do Município de Ribeirão Pires o

uso de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública e

em preendimentos imobiliários, nos seguintes termos:

oArt. 7e- Fica instituído no ômbito do município de Ribeirão

Pires, o utilizoção de lômpodos de LED (diodo emissor de luz)

no rede de íluminação pública dos novos loteomentos e

e m pree nd i me ntos i mobi li á ri os.

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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Parágrofo único - Pora efeitos desto lei, compreendem'se por

rede de iluminação pública os equipamentos e aparelhos

utilizados para realizar a iluminoção de vias, logradouros e

demais bens públicos, incluindo praços, pargues, iordins,

monumentos e ossemelhados.

Art. 3e O poder executivo regulomentorá a presente Lei em

um prazo de 6O (sessento) dias após sua publicação.

Art.4e Esto Lei entro em vigor 90 dias após sua publicoção."

vícto or rNrcrATrvA. uarÉntn DE RESERVA Do cHEFE Do ExEcurlvo.

Em que pese louvável a propositura do Nobre Vereador, o aludido projeto de lei extrapola a

competência legislativa, pois consiste em ato de ingerência no Executivo Municipal.

Em apertada síntese, o Poder Legislativo pode indicar medidas administrativas ao Prefeito

odjuvondi couso, isto é, a título de colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o

Executivo.

Nesse sentido, elucida o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles:

oA otribuição típica e predominante do Cômora é a

'normotivo', isto é, a de regular a administroção do Município

e a conduta dos munícipes, no que afeta oos interesses locois.

A Câmaro não administro o Município; estdbelece, dpenos'

normds de odministração. Não executa obras e serviços

públicos; dispõe, unicamente, sobre a sud execução. Não

compõe nem dirige o luncionolismo da Prefeitura; edito, tão

somente, preceitos poro sua organizoção e direção. Não

orrecada nem oplica as rendos locois; apends institui ou

altera tríbutos e autoriza sua orrecadoção e aplicação. Não

\-

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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governa o Município; mas regula e controlo a atuação

governomental do Executivo, personalizodo no Prefeito. Eis aí

o distinção morconte entre missão'normotiva'da Câmara e a

função'executiva' do PreÍeito; o Legislotívo delibera e otua

com coráter regulatório, genérico e abstrato; o Executivo

consubstancia os mandamentos da normo legislativa em otos

específicos e concretos de administroção. (...) A interferência

de um Poder no outro é ilegítima, por atentotória da

seporação institucional de suas lunções (CF, art. 2e), Por

idêntica razão constitucional, a Cômara não pode delegor

lunções ao prefeito, nem receber delegoções do Executivo.

Suos otribuições são incomunicáveis, estanques'

intransferíveis (CF, art. 2e). Assim como não cabe à Edilidade

praticor atos do Executivo, não cabe a este substituí-lo nas

atividades que lhe são próprias. (...) Daí não ser permitído à

Câmara interuir direta e conuetomente nos atividades

reservados do Executivo, que pedem provisões

administrotivas especiois manifestados em 'ordens,

proibições, concessões, permissões, nomeoções, pogomentos,

recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os

interessados, controtos, reolizoções moteriais do

Administração e tudo o mais que se traduzir em otos ou

medídas de execução governamental,o (em "Direito

Municípat Brdsileiro", Malheiros, 7993, págs. 438/439).

E, ainda, sobre o processo legislativo, destaca-se trecho da obra de Manoel Gonçalves Ferreira

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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Filho, in verbis:

'... as regrds de lixação de competêncía para a iniciatíva do

processo legislativo têm como corolárío o princípio da

seporação dos poderes, que noda mais é do que o meconismo

jurídico gue sente à organização do Estado, definindo órgãos,

estabelecendo competências e morcando relações recíprocas

entre esses mesmos órgãos" (Cf. 'Do Processo Legislativoo,

Monoeldonçalves Ferreira Filho, Ed. Soroiva, p.111fi12l

O princípio do separação e interdependência dos órgãos de

soberonia tem umo função de garontia da Constituição, pois

os esquemas de responsabilidade e controle entre os vários

órgãos transformam-se em relevontes lotores de obseruâncio

da Constituição (t.1. Gomes Canotilho, in Direito

Constitucional, ed. 7997, p. 321 e 695).

Sobre o tema, esclarece Dalmo Dallari que "o sistema de separa

nas Constituicões de quase todo o mundo. foi associado à ideia de Estado Democrático e deu

origem a uma engenhosa construcão doutrinária. conhecida como sistema de freios e

contrapesos" (in Elementos de Teoria Geraldo Estado, p' 193).

E, segundo o princípio tradicional de balança de poderes e contrapesos constitucionais, cada

um dos Poderes serve de limitação do arbítrio dos outros simplesmente por exercer sua ação

constitucional dentro dos limites intransponíveis de sua própria competência (Eusébio de

Queiroz Lima, in Teoria do Estado, p. 307). E, na prática de atos, "se houver exorbitância de

qualquer dos Poderes surge a acão fiscatizadora do Poder Judiciário, obrigando a cada um a

permanecer nos limites de sua respectiva esfera de competência" (Dalmo Dallari, in ob' cit.,

p. 193).

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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A instalação de lâmpadas LED (diodo emissor de luz) em toda rede de iluminação pública e

novos loteamentos /empreendimentos, situa-se no domínio da reserva da Administração,

espaço conferido com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo no âmbito de seu poder

normativo imune a interferências do Poder Legislativo, e que se radica na gestão ordinária dos

negócios públicos, como se infere dos artigos 5e e 47, incisos ll, XIV e XlX, a, da Constituição do

Estado, aplicável na esfera municipal por força de seu art.144.

Nessa senda, o art. 37, da LOM:

"en. 37 São de inicia

lei que disponham:

I - crioção, tronsformação ou extinção de cargos, funções ou

emprcgos públicos no administração direta e indireto, bem

como a fixoção e aumento da remuneroção;

ll - sobre o regime jurídico dos seruidores públicos, inclusive

vdntagens;

lll - criacão. estruturocão e otribuicões dos óroãos do

Executivo:

tV - oberturo de crédito, concessão de auxílio, prêmios e

subvenções;

V - plono plurionuol, diretrizes orçomentárias e orçomentos

dnuais.

Parágralo único. No coso de projeto de abertura de crédito o

que se relere o inciso lV deste ortigo, é vedodo o

englobamento de verbas do Executivo e Legislotivo.o

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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De igual modo, disciplina o art. 47, da Constituição do Estado de São Paulo, que explicita

acerca da competência privativa:

'Artioo 47 - Compete priv

outros otribuicões previstas nesta Constituicão:

t - representar o Estado nas suas relacões iurídicos. oolíticas e

odministrativas:

tl - exercer. com o ouxílio dos Secretários de Estodo- a direcão

suoerior da odministracão estaduol;o

Nesse contexto, o exercício da função legislativa pela Câmara dos Vereadores deve ser de

caráter genérico e abstrato, não podendo inserir-se pela prática de atos concretos da

administração, de competência exclusiva do Prefeito.

Compete ao Chefe do Poder Executivo o exercício da direção superior da Administração, a

prática de atos de administração típica e ordinária, e a disciplina de sua organização e de seu

funcionamento (artigo 47, incisos ll e XlV, da Constituição Estadual), consagrando atribuições

de chefia de governo.

O poder Legislativo Municipal, a seu turno, é o que elabora, modifica, altera e emenda as leis,

em caráter geral, abstrato e impessoal, que regula o comportamento dos munícipes'

A Câmara do Município não administra, mas apenas fixa regras de administração, reguladoras

da atuação administrativa do Prefeito. Por isso, por deliberação do Plenário, pode indicar

medidas administrativas ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a título de colaboração e sem

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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qualquer obrigatoriedade; todavia, não pode prover situações concretas por seus próprios atos

e impor ao Executivo a tomada de medidas específicas de exclusiva atribuição e competência.

Repisa-se, o Poder Legislativo, a pretexto de legislar, não pode editar leis que equivalem na

prática a verdadeiros atos de administração, violando, assim, a harmonia e independência que

deve existir entre os poderes estatais.

No que tange a matéria, há que se observar que objetivando regular e fiscalizar a produção,

transmissão, distribuÍção e comercialização de energia elétrica, por intermédio da Lei ne

9.427/tgg6, a União criou a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob

regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia que, dentre suas atribuições, está

a de gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica,

de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante

convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de

energia elétrica.

Neste mesmo sentido se verifica as questões afetas ao serviço de energia elétrica, ou seja, não

cabe ao Município legislar sobre serviços concedidos e explorados por empresas controladas

por outros entes da Federação, inclusive já há uma agência estadual para fazer os controles

sobre estas questões, no caso a ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do

Estado de São Paulo (LeiComplementar 1.O25l2OO7l.

Ademais, a Lei Federal ns 10.29512007, depois de longo período de tramitação, tratou de

disciplinar a matéria em todo âmbito federal com a criação da Política Nacional de

Conservação e Uso Racional de Energia, que assim dispõe:

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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"O PRESTDENTE DA nepUAUCa Foço saber gue o Congresso

Nacionol decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 7o A Político Nacional de Conseruação e Uso Rocionol de

Energio visa o olocação eficiente de recurcos energéticos e o

preseruoção do meio ambiente.

Art. 20 O Poder Executívo estobelecerá níveis máximos de

consumo específico de energio, ou mínimos de eficiêncio

energética, de máquinos e aparelhos consumidores de

energia fabricados ou comerciolizados no Poís, com bose em

i n d ica do res técni cos pe rtine ntes.

§ 7o Os níveis a que se refere o caput serão estobelecidos com

base em valores técnica e economicomente viáveis,

considerondo o vido útil dos máquinas e oporelhos

consumidores de energia.

§ 2o Em até 7 (um) ano o partir do publicoção destes níveis,

será estabelecido um Programa de Metos pord suo

progressivo evolução.

Art, go Os fobricantes e os importodores de máquinas e

aparelhos consumidores de energia são obrigados a adotar os

medidos necessárids paro que seiom obedecidos os níveis

máximos de consumo de energia e mínimos de eficiência

energéticd, constantes do regulamentação específica

estobelecida para coda tipo de máquino e oparelho.

§ 7o Os importodores devem comprovar o dtendimento oos

níveis máximos de consumo específico de energia, ou

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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mínimos de eficiêncio energética, durante o processo de

importação.

§ 2o As máquinas e aporelhos consumidores de energia

encontrados no mercado sem os especificoções legois,

quondo da vigêncio do regulamentoção específico, deverão

ser recolhidos, no prdzo máximo de 3O (trinta) dias, pelos

respectivos fobricontes e importadores,

§ 3o Findo o prozo fixodo no § 2o, os fabricantes e

importadores estorão suieitos às multas por unidade' o serem

estabelecidos em regulomento, de oté 700% (cem por cento)

do preço de vendo por eles proticodos.

Art. 40 O Poder Executivo desenvolverá meconismos que

promovam a eficiência energética nos edilicoções construídas

no País.

Art. 5o Previamente oo estobelecimento dos indicadores de

consumo especílico de energia, ou de eficiêncio energético, de

que troto esta Lei, deverão ser ouvidos em oudiêncio público,

com dívutgoção antecipada das propostas, entidades

representativas de fobricantes e importadores de máquinas e

aparelhos consumidores de energio, proietistas e construtores

de edificoções, consumidores, instituições de ensino e

pesquisa e demais entidades interessodas.

Art, 6o Esta Lei entro em vigor no data de sua publicação."

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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Nesse contexto, o Município da EstâncÍa Turística de Ribeirão Pires já tem instalado lâmpadas

de LED, por exemplo, a inauguração do parque Linear da Avenida Kaethe Richers.

Nesse sentido, uníssona a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo

*nçÃo DI1RETA DE tNcoNsTtTttctoNALtDADE - Artigo 2e, parágralo único, da Lei n. 5.693, de

02 de outubro de 2.075, do Catanduvo, que deliberou no sentido de autorizar o Chefe do

poder Executivo Municipol a substituir tâmpodas danificodas por lâmpadas de LED -
Violação oos artigos 5e, coput e § 7e, 47, tt e XtV e 744, todos da Constituição Estadual -
Motéria reseruado ao Poder Executivo - Vício formal de inconstitucionolidade - Lei de

iniciativo parlomentor que invadiu o competência legislatíva do Chefe do Poder Executivo,

ofendendo o princípio da separação dos poderes e, bem ossim, o esfera do gestão

administrativa (emboro, em tese, não crie despesas imediotas do erário público, eis que

somente 'outorizott' a substituição dos lâmpados, não impondo obrigação oo Município) -
Ação procedente. (TISP; Direta de lnconstitucionalidode 2249497-43.2075.8.26.il)00; Relator

(a): Satles Rossi; Orgão lulgador: Orgão Especiol; Tribunal de tustiça de São Paulo - N/A;

Dato do tutgamento:02/03/2016; Doto de Registro: 04/03/2016)."

coNcLUsÃo

Diante do exposto, opinamos pela inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, do projeto de

lei em epígrafe. Contudo, o Nobre Vereador poderá indicar o objeto pretendido ao Poder

Executivo, mediante indicação.

Contudo, submetemos à apreciação pelo E. Plenário desta Casa

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, sem embargo de outros entendimentos

em sentido contrário, para com os quais manifestamos, desde já, o nosso respeito'

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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Ribeirão Pires, 11de março de2020.

SCARLETT PATRICIA PINTO SANHUEZA

DTREToRA GERAL DE AssuNTos runíorcos

oAB/SP L73.8t8

\-

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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courssÃo rERMANENTE DE REDAçÂo p JUsrIçA

Projeto de Lei n." OL2|2O2O

Autoria: Vereadores Amaury Dias e Humberto D'Orto Neto

corclusÕps FINAIS

Trata-se de Projeto de Lei n." OO3|2O20 de autoria dos Vereadores

Amaury Dias e Humberto D'Orto Neto, que "Fica instituído, no âmbito

do Município de Ribeirão Pires, o llso de lâmpadas de LED (diodo

emissor de btzl na rede de iluminaçáo pública e empreendimentos

imobiliários".

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu bem

fundamento, vislumbrou óbices legais, opinando pela

inconstitucionalidade, de maneira que emitimos parecer desfavorável ao

prosseguimento do projeto apresentado, ficando a decisão Íinal quanto

ao mérito ao Egrégio Plenário

Câmara Municipal da Estância

de 2O2O.

," **\X Pires, 11 de marçog
Vereador Paulo Luiz

Pre te

Vereador José Nelson da Paixão

Vice - Presidente

Vereador José Geraldo Pereira Xavier

Membro
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courssÃo nERMANENTE DE FINANçAs E oRçAMENTo

Projeto de Lei a." OL2|2O2O

Autoria: Vereador Amauty Dias e Humberto D'Orto Neto

corclusÕps FINers

Trata-se de Projeto de Lei n." OI2|2O2O de autoria dos Vereadores

Amaury Dias e Humberto D'Orto Neto, que "Fica instituído, no âmbito

do Município de Ribeirão Pires, o uso de lâmpadas de LED (diodo

emissor de luz) na rede de iluminação publica e empreendimentos

imobiliários".

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu bem

fundamento, vislumbrou óbices legais, opinando pela

inconstitucionalidade, de maneira que emitimos parecer desfavorável ao

prosseguimento do projeto apresentado, ficando a decisáo Íinal quanto

ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da Estância Türística de Ribeirão Pires, 11 de março

de 2O2O.

Vereador Edson Savietto

Presidente

Vereador Joáo da Silva Lessa

Vice - Presidente

Vereador Arnaldo Pereira Sousa

v

Membro
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ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃo PIRES

RELATÓRIO DE VOTAÇÕES
Pauta da Sessão Ordinária do 10 Período de 2020

Projeto de Lei No001212020 Legislativo

Data e Hora: 121031202014:00
Votação: Primeira

Quórum: ÍVlaioria Simples
Resultado: Aprovado por unanimidade
Votos: Favoráveis (17)

Rua João Domingues de Oliveira, no 12 - Cep: 09400-250, Centro, Ribeirão Pires - SP

Fone: (1 1) 4827-1500 - E-mail: contato@camararp.sp.gov.br
Página 5 www.camararp.legtech.com.br

1. Amaury Dias Pereira FAVORÁVEL

2. Anselmo Martins Pereira FAVORÁVEL

3. Archeson Pedroza Teixeira FAVORAVEL

4. Arnaldo Pereira de Souza FAVORÁVEL

5. Danilo Afonso de Carvalho FAVORÁVEL

6. Edmar Donizete Oldani FAVORÁVEL

7. Edson Savietto FAVORÁVEL

L F|ávio Gomes da Silva FAVORÁVEL

9. Humberto D'orto Neto FAVORÁVEL

10. João Da Silva Lessa FAVORÁVEL

11. José Geraldo Pereira Xavier FAVORAVEL

12. José Nelson da Paixão FAVORÁVEL

13. José Nelson de Barros FAVORAVEL

14. Paulo Cesar Ferreira FAVORÁVEL

15. Rogério Paulo Luiz FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

17. Silvino Dias de Castro Filho FAVORÁVEL

16. Rubens Fernandes da Silva
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vOrnÇÃo do Projeto de Lei No e Zo-
inciso ll, do artigo 161, do Regimento lntemo da Casa.

de conformidade com o

:

No de
0rdem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

FavoÉvel
Nã0, ou

Contrário
Abstenção

01 Amaury Dias Pereira /,
02 Anselmo Martins Pereira

03 Archeson Pedroza Teixeira

M Arnaldo Pereira de Sousa

05 Danilo Afonso de Carvalho

06 Edmar Donizete Oldani

07 Edson Savietto

08 ffie FlrenO
09 Humberto D'Orto Neto

10 Luiz Gustavo Pinheiro Volpi

11

12 José Nelson da Paixâo

13 José Nelson de Barros

14 Paulo Cesar Feneira

15 Rogerio Paulo Luiz

16 Rubens Fernandes da Silva

17 Silvino Dias de Castro Filho

I
TOTAL DA VOT ;Ão

Observações

Câmara Municipal de Ribeirão Pires,

Presidente Secretário

+
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Ribeirão Pires, 15 de maio de 2020

Oficio no 062.05.2020

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar a

Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos. ô6 1 6, 661 7, 66 1 8, 66 1 9, 6620

e6621, cujos projetos de leiforam aprovados na sessão ordinária realizada

realizada no dia 14 de maio do ano em curso.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos

de estima e apreço

Atenciosamente,

Vereador Pedroza Teixeira

Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
DD. Prefeito Municipalda Estância Turística de
Ribeirão Pires - SP

\-
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nuróeRnFo No 6621, DE ís DE MAto D:z.ozo
(Projeto de Lei no 012120 - C.M,)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 14 de maio de 2.020, e em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município, aprovou o
seguinte Projeto de Lei:

Fica instituído, no âmbito do Município de Ribeirão
Pires, o uso de lâmpadas de LED (diodo emissor de
luz) na rede de iluminação pública e
empreendimentos imobiliários.- (Autoria:
Vereadores Amaury Dias Pereira e Humberto
D'Orto Neto)

AÉ. ío- Fica instituído, no âmbito do município de Ribeirão Pires, o uso de

lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública dos novos

loteamentos e empreendimentos imobiliários.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, compreendem-se por rede de

iluminaçâo pública os equipamentos e aparelhos utilizados para realizar a

iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, incluindo praças,

parques, jardins, monumentos e assemelhados.

Art. 20 O poder executivo regulamentará a presente Lei em um prazo de 60

(sessenta) dias após sua publicação.

Art.3o Esta Lei entra em vigor g0 dias após sua publicaçáo

Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em
15 de maio de 2020 - 660. Ano da lnstalação do Município.

Vereador Arc Teixeira
Presidente

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal.

Processo no 02612020 = CM


