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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores: Pres icle n te

,fu,*firaroRd,acç"c

Cria o Monumento Municipal da Tolerância e

Respeito às pessoes LGBTs "Faixa da

Diversidade" no município da Estiincia Turística

De Ribeirão Pires.

A CÂMARA MUNIGIPAL DA EsTÂNcn TURíSnCA DE RIBEIRÃO PIRES

APROVOU:

AÉigo'to - Fica criado o Monumento Municipal da Tolerância e Respeito às

pessoas LGBTs "Faixa da Diversidade", com a instalação de um totem informativo e

a pintura da faixa de pedestres, com as cores do arco íris, próxima a Rua Hugo

Remígio Zampol com a Rua Miguel Prisco, localizadas na Estância Turística De

Ribeirão Pires.

AÉigo ? - As despesas necessárias à execuçáo da presente lei correrão

por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Parágrafo Único - O município Íica autorizado a receber em doação, sem

encargos, dos materiais necessários para o devido cumprimento do disposto

no artigo 10.

Artigo 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e o poder

público municipal deverá realizar a reforma no espaço, no prazo de até 120 dias.

Sala "Roberto Bottacin M ra", 05 d

Vereado aury

embro de 2019
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

O presente projeto de lei tem por finalidade conscientizar os indivíduos da

importância do respeito e do combate à violência LGBT.

O nosso País possui índices elevados de mortes e ataques violentos contra

gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros.

Diversas cidades do Brasil e do mundo, como Salvador, na Bahia, Vancouver

no Canadá, Mataró, na Espanha e outras cidades localizadas nos Estados Unidos,

Alemanha e lnglatena em resposta aos altos índices de violência, criaram

monumentos simbólicos para a conscientizaçâo e respaldo do direito ao respeito e

combate à violência, colorindo faixas de pedestres com as cores do arco íris.

A Prefeitura de São Paulo, já alterou a sinalização de pedestres nos semáforos

para promover monumentos culturais e arquitetônicos na cidade, criando, portanto,

um precedente para esse tipo de ação.

A intolerância, a falta de respeito e o preconceito não devem mais ter espaço

em nossa sociedade. É de suma importância que a população se conscientize,

tenha empatia e respeito pelo próximo.

Vereador u ry Dias
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DEPARTAMENTo tuRÍotco

Processo: ne Í47l20l9 - Plenário - Projeto de tei ns 60/2019

Proponente: Vereador Amaury Dias

Assunto: Cria o monumento Municipal da Tolerância e Respeito às pessoas LGBT'S "Faixe da

Diversidade" no município da Estância Turística.

sírurese

O Vereador Amaury Dias apresentou Projeto de Lei ne 6O/?OL9 à Câmara Municipal, que cria o

monumento Municipal da Tolerância e Respeito às pessoas LGBT'S "Faixa da Diversidade" no

município da Estância Turística. O referido projeto foi remetido a esta Assessoria Jurídica e

Administrativa, para emissão de parecer.

Eis síntese do essencial. Passo ao parecer.

panecen tuníorco

As hipóteses de iniciativa privativa do Poder Executivo, que limitam o poder de iniciativa dos

Vereadores, estão expressamente previstas na Constituição Federal, aplicadas por simetria aos

Estados e Municípios- Dispõe o artigo 61, § 1s, da CF/88:

Art. 67. A iniciativa dos leis complementores e ordinários

a quolquer membro ou Comissõo do Cômoro dos

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

Fone:4827-1519

Sobre a constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei que cria o Monumento Municipal da

Tolerância e Respeito às pessoas LGBTs "Faixa da Diversidade" na faixa de pedestres da Rua

Hugo Remígio Zampol próximo à Rua Miguel Prisco, de autoria do Vereador Amaury Dias,

temos a explanar que:
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do Senado Federal ou do Congresso Nocionol, ao Presidente

da República, do supremo Tribunal Federal, oos Tribunois

Superiores, ao Procurodor-Gerol da República e oos cidadãos,

no lormo e nos cosos prcvistos nestd Constituição.

§ 7e São de iniciotivo privotivo do Presidente da Repúblico os

leis que:

I - fixem ou modiftquem os eletivos das Forçds Amodos;

ll - disponham sobre:

o) criação de corgos, funções ou emprcgos públicos na

ddministrução direta e outárquico ou oumento de sua

remuneroçõo;

c) seruidores públicos do Uniõo e Teüitórios, seu regime

jurídico, provimento de corgos, estdbiliddde e aposentadoria;

(Redoção dodo pelo Emenda Constitucionol ne 78 de 1998)

d) organização do Ministério Público e da DeÍensorio Público

do Uniãq bem como normos gerois poro a orgonizoçõo do

Ministério Público e da Delenarta Pública dos Estodos, do

Disttito Federul e dos Territórios;

(Redação dado pelo Emenda constituciondl ne 32, de 2N7)

f) militares dds Fotços Amodos, seu rcgime

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

Fone:4827-1519

b) organização administrotivo e judicitáio, matéio tributária

e oryamentária, seruiços públicos e pessool do odministtoção

dosTefiitórios;

e) crioção e ertinção de Ministérios e órgãos do

administrução pública, observodo o disposto no art. 84, Vl;
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prcvimento de cotgos, promoções, estabilidode,

remunerução, reforma e tronsferêncio paro o rcseruo.

(lncluído pelo Emendo Constitucional ne 78, de 7998)

Para os fins do direito municipal, mais relevante ainda é a observância das normas previstas na

Constituição Estadual no que diz respeito à iniciativa para o processo legislativo, uma vez que,

em caso de eventual controle de constitucionalidade, o parâmetro para a análise da

conformidade vertical se dá em relação ao disposto na Constituição Estadual Paulista, que

dispõe em seu artigo 47 que:

Artigo 47 - Compete pivotivomente oo Govemador, além de

outtds otribuições ptevistos nesto Constituiçõo:

I - representor o Estado nas suas rclações jurídicas, políticos e

odministrdtivas;

ll - exerceL com o auxílio dos Secretários de Estado, o dircção

superior do administrução estdduol;

(. )

De igual modo, para que a intenção legislativa aqui proposta prossíga regularmente,

entendemos que o objeto a ser disciplinado é de competência do Chefe do Poder Executivo,

nos termos do art. 37, da LOM.

Art. 37. Sõo de iniciativo exclusiva do Prqeito os prcjetos de

lei que disponham:

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

Fone:4827-1519
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I - crioção, trunsÍomoção ou ertinçõo de corgos, lunções ou

empregos públicos no administração direto e indireta, bem
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como o fixoção e aumento do remunemção;

ll - sobre o regime jwídho dos servidores públicos, inclusive

vontogens;

I - cdação, estruturoção e otribuições dos órgãos do

Executivo;

lV - abertura de dédito, conc*sõo de auxilio, prêmios e

suhvenções;

V - plono plurionuol, dircuizes orcomentórios e oryomentos

anuais,

Porógrofo único. No coso de projeto de obertura de crédito

d que se relere o inciso lv deste oftiEo, é vedodo o

englofumento de verbas do Executivo e Legislotivo.

lsto posto, objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à

pessoa dizem respeíto às ações que poderão ser praticadas junto aos órgãos do Poder

Executivo diz respeito à Organização da Administração Municipal, cabendo ao Executivo

determinar quais ações voluntárias são cabíveis, observando-se que, em hipótese alguma, a

ação voluntária substituirá as obrigações administrativas.

Tais medidas, embora sejam muito respeitáveit quando veiculadas em proposição de

iniciativa parlamentar, violam o sistema constitucional de iniciativas para a deflagração do

processo legislativo e o princípio da separação dos poderes, visto que envolvem inúmeros atos

de alçada exclusiva do Executivo, enquanto gestor dos serviços públicos.

Por outro lado, há que se observar ainda o que dispõe o art. 25, da Constituição Paulista, cuja

aplicação é de observância obrigatória pelo Município, conforme preconiza o art. 144, a saber:

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

Fone:4827-1519

1
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Artigo 7tU - Os Municípios, com dutonomia política,

legislativa, odministrativa e finonceira se auto-organizarão

pot Lei Oryônica, atendidos os pincípios eslabelecidos no

Constituição Federol e nesto Constituição.

Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique o crtoção ou o

aumento de despem pública seró soncionado sem que dele

conste o indicação dos recursos disponíveis, próprios pom

otendeÍ oos novos encorgos,

Artigo 776 - São vedodos:

I - o início de progromas, prcjetos e otividodes nõo incluídos

no lei orçomentário onuol;

Note-se que o projeto de lei gera aumento de despesa sem indicação da fonte e, destarte,

colide com as disposições dos artigos 75 e L76, inc. l, da Constituição Bandeirante. Sob esse

aspecto, é de se notar que a colocação de um totem informativo e a pintura da faixa de

pedestres gera despesa para o Município, contrariando os Princípios da Razoabilidade e

Proporcionalidade.

LEI MUNICIPAL QUE, DEMAIS IMPÕE INDEVIDO AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA SEM A

INDICAçÃO DOS RECURSOS DISPONíVEIS, PRÓPRIOS PARA ATENDER AOS NOVOS ENCARGOS

(CE, ART 25). COMPROMETENDO A ATUAçÃO DO EXECUTIVO NA EXECUçÂO DO ORçAMENTO

- ARTTGO 176, tNCtSO t, DA REFERTDA CONST|TU|çÃO, QUE VEDA O ttrtíCtO 
" '*On^OrOrr/

pRoJETos E ATtvtDADES NÃo tNcLUíDos NA LEt oRçAMENTÁRIA ANUAL (ADrn 142.519{

00, rel. Des. Mohamed Amaro, 15.8.2007).

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

Fone:4827-1519

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aliás, tem declarado:

)
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Destaque-se, ainda, que mesmo que se considerasse o texto legal atacado como lei

meramente autorizativa - o que evidentemente não é, a análise dos seus dispositivos deixa

evidente que houve limitação indevida, pelo Poder Legislativo, ao espectro de atuação do

Poder Executivo com relação às atribuições da Administração e sua organização.

Neste sentido, importa transcrever parte das razões de decidir da ADln n " 596114090, de

relatoria da Des. Maria Berenice Dias:

[.,.] a competência dos Três Poderes, nas divercas esferas que

existem na Federação, é fixada pela ordem constitucional.

Portanto, a norma agendi que determina ou autoriza o Poder

Executivo e ãgir no âmbito de sua competência é a própria

norma constitucional. Trata-se de compêtência legislativa

constituinte, e não compêtência ordinária, pois é a

Constituição que fixa o quê compete ao Poder Executivo, seja

autorizando, seja determinando sua atuação [...] (grifo

acrescido)

Constituicão Federcl:

Art. 2e São Poderes da Uniãq independentes e homônicos

entre si, o Leg isldtivo, o Executivo e o ludici.ário,

Constituicão do Estodo de São Poulo:

Artigo 5e - São Poderes do Estado, independentes e

homônicos entre si, o Legislotivo, o Executivo e o ludiciótio.

ç 7e - É vedodo o qualquer dos Poderes deleEdr dttibuições.

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

Fone:4827-1519

Necessário, ainda, ressaltar quê a lei objurgada positiva flagrante desrespeito ao princípio da

harmonia e independência entre os poderes, consignado:
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No que tange à dotação prevista no parágrafo único, do art.2e, ante os princípios norteadores

da Administração Pública, a dotação se dará na forma preconizada na legislação.

Por fim, padece, ainda, de inco nstitucio na lidade o art. 2e

Nessa senda, o Poder Executivo adota a corrente da inconstitucionalidade acerca de artigos

com previsão de prazo para regulamentação, conforme Veto Parcial apresentado ao PL Ne

Ol4/2O19, que trata de dispor sobre filmagem, gravação e transmissâo ao vivo, via internet,

das sessões públicas das licitações presenciais e facilitar o âcesso ao sistema eletrônico ativo

em cada licitação eletrônica, no ámbito do Poder Legislativo e Executivo do Município de

Ribeirão Pires, datado de 74/05/2019, oriundo do Autógrafo 6476, nos seguintes termos:

"...Contraditoriamente ao texto do projeto de lei ora analisado, que dispõe sobre o tema de

forma discricionária, o artigo supracitado traz a imposição de regulamentação da matéria no

prazo de até 120 (cento e vinte) dias, o que fere a independência e separação dos poderes,

configurando inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva. Ademais, tratando-se de

norma discricionária, o Poder Executivo só precisará regulamentá-la em caso de sua aplicação,

o que só ocorrerá após a avaliação de viabilidade técnica e financeira, conforme bem dispõe o

artigo 1e da propositura." (meus grifos)

Todavia, vislumbra-se vício formal no texto do artigo 39, o que não deve prevalecer.

coNcLusÃo

Em face do exposto, opina-se pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei, sugerindo a

propositura na forma de indicação.

Contudo, por ser o presente parecer jurídico meramente opinativo, o prosseguimento do feit

poderá ser apreciado pêlo E. Plenário desta casa

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

Fonê:4827-1519
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Essas são as considerações a seÍem feitas a respeito, sey\a
em sentido contrário, para com os quais manifestamos, y'esde j{,

I

rgo de outros entendimentos

o nosso respeito.

Ribeirão Pires, setembro 20L9.

ll
SCARLETT PATRICIA PINTO SAN HU

assrssona tuníolca t

oAB/SP 173.818

G-Ü, n

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

Fone:4827-1519
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courssÃo nERIuÂI{ENTE DE REDAçÃo e.rusttça

Projeto de Lei n." o,6012019

Autoria: Amaury Dlas

Trata-se de Projeto de Lei n." 06,012019, de autoria do Vereador

Amaury Dias que cria o Monumento Municipal da Tolerância e Respeito

as pessoas LGBTs "Faixa da Diversidade" no município da Estância

Türística de Ribeiráo Pires.

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

seu fundamento vislumbrou óbices legais, de maneira que opinamos

pela inconstitucionalidade do referido projeto, ficando a decisáo Íinal

quanto ao mérito ao Egrégio Plenário.
\ô

Câmara Municipal da Estância r'u,.i§§a. Ribeiráo Pires, 11

de setembro de 2Ol9.

I
Vereador Rogério Paulo Luiz

Presid

Vereador J da Paixão

- Presidente

Vereador Jo

Membro

reira Xavier

CONCLUSÕES FINÂIS



ESTADO DE SÃO PAULO

GÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃo PTRES

Projeto de Lei No 060/20í9 Legislativo

. Votação: Primeira

. Resultado: Aprovado por unanimidade

. Votos: Favoráveis (17)

l2 sEt ?0í-q

Archeson Teixeira
Presidente

Rua João Domingues de Oliveira, no í2 - Cep: 09400-250, Centro, Ribeirão Pires - SP

Fone:. (1 1) 4827-1 500 - E-mãil: contato@camararp.sp.gov.br

Pàgina 14 131.156.1M.202:8181

Amaury Dias Pereira (PV) Favorável

Anselmo Martins Pereira (PR) Favorável

Archeson PedÍozâ Teixeira (PTB) Favorável

Arnaldo Pereira de Souza (PSB) Favorável

Carlos Ribeiro da Trindade (PPS) Favorável

Danilo Afonso de Carvalho (PSB) Favorável

Edmar Donizete Oldani (PV) Favorável

Edson Savietto (PPS) Favorável

Humberto D'orto Neto (PTC) Favorável

João Da Silva Lessa (PSDB) Favorável

José Geraldo Pereira Xavier (PSC) Favorável

José Nelson da Paixão (PPS) Favorável

José Nelson de Banos (MDB) Favorável

Paulo Cesar Ferreira (MDB) Favorável

Rogério Paulo Luiz (PSB) Favorável

Rubens Fernandes da Silva (PSD) Favorável

Silvino Dias de Castro Filho (PRB) Favorável

E



ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE RTBEIRÃO PTRES

Projeto de Lei No 060/20í9 Legislativo

. Votação: Primeira

. Resultado: Aprovado por unanimidade

. Votos: Favoráveis (17) 19 sEÍ.2019

Amaury Dias Pereira (PV) Favorável

Anselmo Martins Pereira (PR)

Archeson Pedroza Teixeira (PTB) Favorável

Arnaldo Pereira dê Souza (PSB) Favorável

Carlos Ribeiro da Trindade (PPS) Favorável

Danilo Afonso de Carvalho (PSB) Favorável

Edmar Donizete Oldani (PV) Favorável

Edson Savietto (PPS) Favorável

Humberto D'orto Neto (PTC) Favorável

João Da Silva Lessa (PSDB) Favorável

José Geraldo Pereira Xavier (PSC) Favorável

Favorável

José Nelson dê Barros (MDB) Favorável

Paulo Cesar Ferreira (MDB) Favorável

Rogério Paulo Luiz (PSB) Favorável

Rubens Fernandes da Silva (PSD) Favorável

Silvino Dias de Castro Filho (PRB) Favorável

N
PedroiaArcheson Teixeira 19 Sfl. 2019

Prêsidente

Rua João Domingues de Oliveira, no 12 - Cep: 09400-250, Centro, Ribeiráo pires - Sp
Fone: (1 1) 4827-1 500 - E-mâil: contato@camararp.sp.gov.br

Página 7 13'1.196.104.202:.8181
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Favorável

José Nelson da Paixão (PPS)



Ribeirão Pires, 20 de setembro de 2019

OÍicio no 255.2019

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar

a Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos 6551,6552,6553,6554,

6555, 6556 ê 6557, cujos projetos de lei foram aprovados na sessão

ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2.019.

Outrossim, informamos que o Projeto de Lei

no 045/2019, de autoria do Executivo Municipal foi aprovado com a

Emenda no 01412019 em anexo ao respectivo Autógrafo.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos

de estima e apreço.

Atenciosamente,

Vereador Archeson Pedroza Teixeira

Presidente

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

&r?tnu rhotiiíN {a f stfun e íwísfru le *íÍefu ún r rns- 
Estaío &satu{s
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RuróoRRro No 6ss7, DE 20 DE SETEMBRo DE 2.019.
(Projeto de Lei no 060/í I - C.M.)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirâo Pires, Estado de
São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de setêmbro de 2.0í9, e em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município, aprovou o
seguinte P§eto de Lei:

Cria o Monumento Municipal da Tolerância e
Respeito às pessoas LGBTs "Faixa da
Diversidade" no municÍpio da Estância TurÍstica De
Ribeirão Pires.- (Autoria: Vereador Amaury Dias
Pereira)

Artigo ío - Flca criado o Monumento Municipal da Tolerância e Respeito às pessoas
LGBTs "Faixa da Diversidade", com a instalação de um totem informativo e a pintura
da faixa de pedestres, com âs cores do arco íris, próxima a Rua Hugo Remígio
Zampol com a Rua Miguel Prisco, localizadas na Estância Turística De Ribeirão
Pires.

AÉigo 20 - As despesas necessárias à execuçáo da presente lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Parágrafo Único - O município fica autorizado a receber em doação, sem encargos,
dos materiais necessários para o devido cumprimento do disposto no artigo 1o.

AÉigo 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e o poder público
municipal deverá realizar a reforma no espaço, no prazo de até 120 dias.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 20 de setembro
de 2019 - 65o. Ano da lnstalação do Municíp io.

Vereador Archeso droza Teixeira
Presidente

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal

Processo no 14712019 = CM


