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e Ensino do Município da Estância Turística de Ribeirâa Pires a abordagem de

conceitos de empreendedorismo na grade curricular e dá cutras

pro.ridências.".
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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:
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e cÂmaRa MUNtctPAL ol esrÂNcn ruRisttcl DE RIBEIRÃo PIRES

APROVOU:

Art. 'lo Fica instituída na Rede Municipal de Ensino do Município da Estância

Turística de Ribeirão Pires, a abordagem de conceitos de empreendedorismo

visando oferecer aos alunos noçôes sobre:

l- Desenvolvimento de habilidades e competências para a sua absorçáo

no mercado de trabalho;

ll- Etica, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação;

lll- Educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de

mercado;

lV- Capacidade de gestão e inovação.

"Fica instituída na Rede Municipal de
Ensino do MunicíPio da Estância
Turística de Ribeirão Pires a
abordagem de conceitos de
empreendedorismo na grade curricular
e dá outras providências."
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Art.2' Os conceitos de empreendedorismo poderáo ser abordados nas

disciplinas da grade curricular obrigatória que guardem pertinência com o tema e o

projeto polÍtico pedagógico da escola.

AÉ. 3' O Chefe do Executivo regulamentará a presente lei, no que couber,

no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 40 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

Sala "Roberto Bottacin Moreira", 06 fevereiro de2020.

Verea r Amau Dias

Côrura frtunicipaf [a E stôncia Íuristíca [e Ri6eir0o Airu
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa incentivar a participação do jovem no meio

empreendedor, acreditamos que o despertar da capacidade empreendedora nos

jovens deve ser fomentada e incentivada ainda no período escolar.

Pelas razões acima expostas, apresentamos o Projeto de Lei que dispõe

sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal de ensino,

por meio de disciplina ou cursos extracurriculares, até mesmo inserido nas demais

matérias da grade curricular obrigatória, as noções e conceitos de

empreendedorismo estimularão competências que o capacitem a tomar decisÕes,

traçar metas e planos, e assim se tornarem protagonistas de suas próprias vidas,

com base em valores fundamentais como ética, livre iniciativa e cooperativismo.

Ademais, a proposta tem num primeiro momento como alvo o

desenvolvimento do espírito empreendedor nas crianças e adolescentes, porém em

longo prazo se busca o crescimento econômico sustentável no Município de

Ribeirão Pires, na medida em que o empreendedorismo é a porta de entrada para a

inovação tecnológica.

Ante o exposto, trago aos Nobres Pares o presente projeto e solicito o voto

favorável para seu devido processamento e aprovação.

Vereador Amaury Dias

Partido Verde
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DEPARTAMENTo tuRíotco

Processo: ne 04/2020 - Plenário - Projeto de tei ns 03/2020

Proponente: vereador Amaury Dias

Assunto: "Fica instituíde na Rede Municipal de Ensino do Município de Estância Turística de

Ribeirão Pires a abordagem de conceitos de empreendedorismo na grade curricular e dá

outras providências".

síHrrse

O Vereador Amaury Dias apresentou Projeto de Lei ne O3/2O2O à Câmara Municipal, que

objetiva instituir na rede municipal de ensino do município da Estância Turística de Ribeirão

Pires a abordagem de conceitos de empreendedorismo na grade curricular. O referido projeto

foi remetido a esta Assessoria Jurídica e Administrativa, para emissão de parecer.

Eis síntese do essencial. Passo ao parecer.

PARECER JU Drco

Trata-se do projeto de lei apresentado Nobre Vereador que visa instituir na Rede Municipal de

Ensino do Munlcípio de Ribeirão Plres a abordagem de conceitos de empreendedorismo na

grade curricular, nos seguintes termos:

'Art. 7e Fico instituído no Rede Municipol de Ensino do

Município de Ribeirão Pircs, a dbotdogem de conceitos de

empreendedorismo visando olerecer oos alunos noções sobre:

Desenvolvimento de habilidades e competências porat-

a suo obsorção no mercado de trubalho;

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

Fonei 4827 -15t9

lEstaío [e São Qaufo
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tt- Ético, tivre iniciativa, sustentabilidode e cooperação;

Itl- Educoçõo finonceiro, culturo orgonizacionol, gestão

de negócios e de mercado;

lv- Copocidade de gestão e inovoção.

Art.2" os conceitos de empreendedorismo poderão ser

abordodos nos disciplinos da grode curriculor obrigdtório que

guordem pertinência com o temo e o proieto polítia

pedogógico do escola.

Art. 3" o cheÍe do Executivo regulamentará o presente tei, no

que couber, no ptozo de 90 (novento) dios, a contaÍ da dotd

de suo publicação.

Art, 49 Estd lei enttdtá em vigor na doto de suo publicação'

rcvogodos ds disposições em contmrio.'

No que concerne às competências legislativas, a CF/88 as

divide em:

o) privativa (oftigo 22): dtende do interesse nacional,

otibuída apenos à llnião, com possibitidode de outorgo oos Estodos paro legislar sobre

pontos específicos, desde que por lei comPlementar;

c) exclusivo (artigo 34 l): otende ao interesse locol'

aos Municípios;

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

Fone: 4827-1519

b) conarrente (ottigo 24, cdPut): dtende do interesse

regional, atribuída à lJnião, pora legislor sobre normos gerais, e oos Estodos e ao DF, pdro '

tegisldr sobrc normos especíÍicas;
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d) suplementar (oftigo 24, § 2e, e artigo 30, ll): garunte aos

Estodos suplementar a legislação federol, no que couber, bem como aos Municípios tazer o

mesmo em reloção às leis federais e estoduois;

e) remonescente estadual (ortigo 25, § 7e): oos Estodos são

otribuídas ds competências que não seiam vedodos peld Constituiçõo;

fl remanescente disttitol (ottigo 32, § 7e): oo DF são

otribuídds os competências legislativas reservodos oos Estados e aos Municípios.

As matérias de educação, cultura, ensino, desporto, ciência,

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação estão previstas como competências

concorrentes, atribuídas à União, aos Estados e ao Distrito Federal, como se vê:

'Att. 24 ComDete à União, oos Estados e ao Distrito Federal

I eo i slo r con coÜentem e nte sobre :

L,]

lX - educocão, culturd, ensino, desDotto, ciêncid, tecnolodio.

pesauiso, desenvolvimento e inovacão;o (meus grifos)

Na competência concorrente, a União tem por tarefa

estabelecer normas gerais sobre as matérias especificadas no artigo 24, cabendo aos Estados e

ao Distrito Federal suplementá-las de acordo com as suas peculiaridades regionais (§§ 1s e 2s).

Os Estados e o Distrito Federal só possuem autorização constitucional para legislar plenamente

caso a União não tenha editado normas gerais; do contrário, deverão obrigatoriamente

respeitá-las, especificando suas regras à luz do ordenamento federal.

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

Fone: 4827- 1519
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Os Municípios, por sua vez, sob a ótica do artigo 24 da Ctl88'

não estão legitimados a legislar concorrentemente sobre esses temas. Sua competência

legislativa está adstrita ao previsto no artigo 30 da CF/88, limitando-se, basicamente, âos

assuntos de interesse especificamente local e à suplementação da legislação federal e

estadual, no que couber.

No campo da competência suplementar dos Municípios, estes

estão legitimados a complementar as normas editadas com base no artigo 24 da CF/88, desde

que respeitados os aspectos gerais do regramento objeto da suplementação. Resumidamente,

os Municípios só podem legislar na competência suplementar caso existam, de fato, normas

federais ou estaduais sobre a matéria e se respeite o campo de abranSência das leis

complementadas.

Os temas transversais estão fixados nos Parámetros

curriculares Nacionais - PcN, sendo definidos como assuntos que devem permear todas as

disciplinas obrigatórias curriculares das instituições de ensino, por se referirem diretamente à

educação para a cidadania e à formação moral e social dos estudantes. São temas que, embora

não possuam autonomia curricular tal como a Matemática e a Língua Portuguesa, devem

estar presentes na atuação profissional dos professores como complementação das disciplinas

obrigatórias, visando ao aperfeiçoamento pessoal de cada educando.

Os eixos atualmente existentes nos Parâmetros Curriculares

Nacionais - pCN são Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual.

Nos termos art. 47, da Constituição Estadual (aplicável

simetricamente juntamente com o art. 61, §1e, da constituição Federal) por força do art. 1114,

da Constituição Estadual, assim prevê:

Attigo 47 - Compete Privotivdmente oo Governador, otém dÍ

ll - exerceÍ, com o auxílio dos Secretários de Estodo, a

superior do odministtoção estaduol;

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

Fone:4827-1519

outros ottibuiúes previstas nestÍ, Constituição:
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XIX - dispot, medidnte decreto, sobrc:

a) orEanização e Íuncionomento do odministtoçõo

edoduol, quondo não implicot oumento de despesa, nem

cfiaçõo ou extinçõo de órgãos públicos;

ConÍome o art. 37, do LOM:

Art. 37 São de iniciotivo exclusivo do Prefeito os projetos de

lei que disponhom:

I - c ação, fiansfurmação ou extinção de corgos, lunções ou

emprcgos públicos no odministroção direta e indireta, bem

como a fixação e dumento da rcmuneração;

tl - sobre o regime jurídico dos seruidores públicos, inclusive

vontogens;

l - crtoção, estruturdçõo e atrtbuições dos órgãos do

Executivo;

lV - oberturu de crédito, concessão de auxílio, prêmios e

subvenções;

V - plono plurianual, diretizes orçamentários e

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

Fone:4827-1519
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onud,s.

Porógrafo único. No coso de projeto de aberturo de Üédito a

que se refere o inciso lV deste drtigo, é vedodo o

englobdmento de vetbas do Executivo e Legislotivo.

Segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles

"No sistemo brosileiro o goveno municipal é de tunções

divididds, cabendo os executivos à Prefeitura e ds legislotivas

à Cômoro de Vereador*. Esses dois Podercs, entrosando suos

atividades *pecíÍicos, reolizam com independência e

harmonia o govemo local, nos condições expressas no lei

orgônica do Município.

O sistemd de separação de funções - executivas e legislotivds

- impede que o órgão de um Poder exerça otÍibuições do

outto. Assim sendo, o PrcÍeitura não pode legislot, como o

Cômoro não pode administrar. cado um dos órgãos tem

missão própria e privativo: a Câmaro estobelece regros pdra

o Administtoçõo; a PreÍeiturd as executo, convertendo o

mondomento legal, genérico e dbstroto, em otos

ddministrotivos, individuois e concretos. O legislativo edito

normas; o Executivo pratico atos segundo ds normos. Nesta

sinergio de lunções é que residem a harmonio e '

independêncio dos Poderes, princípio constitucional (ort. 20)

extensivo ao govemo local. Qualguer otividade, do

ou da Cômara, realizada com usurpação de funções é nulo

inoperante" (v. "Direito Municipol Btosileirc", 75o edição, São

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

Fone:4827-1519
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Paulo, Molheiros Editorcs, 2N6, p. 708).

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.

Ora, o planejamento, a orgenização, a direção e a execução

dos serviços públicos são evidentemente atribuições do Chefe do Poder Executivo, heja vista

que a ele competê o exercício da direção superior da administração e a prática dos atos

necessários a esse fim, na forma do aÍtigo 47, incisos ll e xlv, da Constituição do Estado de São

Paulo, aplicável aos Municípios por expressa imposição da norma do artiBo 144 da mesma

Carta.

Nessa senda, é certo que definir o conteúdo curricular que será

objeto de desenvolvimento no ensino regular é matéria â cargo do Poder Executivo, ou seja,

da Administração Pública.

Conforme iá dito alhures, a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (Lei ne 939411996l,, que estabelece aspectos fundamentais a serem

observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios nessa matéria, sendo editada

também a Lei do Plano Nacional de Educação(Lei ne 70.772/2ootl, cuidam de aspectos gerais,

havendo espaço para que os demais entes federativos além da União, ou seja, Estados, Distrito

Federal e Municípios, respeitados os parâmetros mínimos estabelecidos no plano federal,

incrementem os respectivos sistemas de ensino, inclusive na perspectivã curricular, atendendo

a peculiaridades regionais.

Nada obstante, a definição da grade curricular é matéria que

se insere no âmbito da gestão administrativa, sendo manifestamente estranha à etividade

Portanto, competem aos órgãos técnicos da área da educação

parlamentar.

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

Fone: 4827-1519
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que integram a Administração Pública, em cada uma das esieras federativas definirem os

conteúdos programáticos curriculares do ensino, respeitados os parâmetros mínimos

estabelecidos na gestão administrativa da educação no plano nacional'

Assim, quando o Poder Legislativo do Município pretende

editar lei sinalizando para a inclusão de novas disciplinas na grade curricular, essa atuação do

legislador invade, indevidamente, esfera que é própria da atividade do Administrador Público,

violando o princípio da separação de poderes.

Em síntese, cabe nitidamente à Administração Públlca, e não

ao legislador, deliberar a respeito do tema.

Quando a pretexto de legislar o Poder Legislativo administra

editando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e

independência que deve existir entre os poderes estatais.

Nesse sentido, uníssona a jurisprudência do Egrégio Tribunal

de lustiça de São Paulo:

"AçÃO DTRETA DE TNCONSTTTUCIONAL IDADE -Lei municipal que Dispõe sobre a. lnclusão no

currículo de educação das escolas municipais de Atibaia, aulas de informática, inglês e artes. -

comando legal possui todas as características de ato administrativo - violação à regra de

separação de poderes contida nos artigos 50,47, incisos ll e xlv e art. 114, todos da

Constituição Estadual - Pedido julgado procedente com efeitos "ex tunc" - Ação procedente."

(Ação Direta de lnconstitucionalidade n" 0099200-63.2012.8.26.0000, da Comarca de São

paulo, em que é autor PREFEITo Do MUNIcíPlo DE ATIBAIA, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE ATIBAIA. DES. ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS RELATOR)

.AÇÃO 
DTRETA DE tNCONST|TÜC|ONALIDADE -Lei municipal que determina ao Poder Executivo

a inclusão da matéria "Educação cívica e valores Humanos" como atividade extracurrícular na

rede de ensino público municipal, e dá outras providências Violação à regra de separação de

poderes contida nos artigos 50,47, incisos ll e XIV e art. 114, todos da constituição Estad t-

Ação procedente." (Ação Direta de lnconstitucíonalidade n" 0293519-65.2011.8.26.0000, d

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

Fone:4827-1519
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Comarca de são Paulo, em que é autor PREFEITO oo n/luutCÍptO DE ITATINGA, é réu

pRESTDENTE oa cÂuaRn MUNtctpAL DE trATtNGA. oes. nrurÔruto cARLos MALHEIRoS

RELATOR)

AçÃo DTRETA DE tNcoNsTlTUcloNALlDADE. Arguição em face da Lei ne 1.798, de 17 de maio

de 2019, do Município de Taquarituba, que dispôe acerca da inclusão de conteúdos sobre a Lei

ne 7l.340/2006 (Lei Maria da Penha) nos projetos políticos pedagó8icos das escolas do

Munlcípio. Cabimento. Existência de vício de iniciativa insanável, na medida em que a questão

tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, na pessoa do Prefeito

Munfcipal. lnteligência do art. 29 da Constituição Federal, arts. 47,ll,XlV e XlX, e 1zl4 da

Constituição Estadual e art. 42, I e lll, da LOM. Violação ao princípio federativo e ao princípio

da separação dos poderes (art.5e da Constituição Estadual e art.2e da LOM). Muito embora

inexista inconstitucionalidade decorrente da criação de cargo ou função e, consequentemente,

de despesa, sem explicitar a fonte de custeio, nos termos do entendlmento já externado por

este Órgão Especial, a existência de vício de iniciativa insanável impôe o reconhecimento da

inconstitucionalidade da norma impugnada. lnconstitucionalidade já aferlda pela Procuradoria

JurÍdica da Câmara Municipal e pela Comissão de Constituição, Justiça e Ordem Social do

Município. Precedentes deste Órgão Especlal. Ação procedente. (TJSP; Direta de

lnconstitucionalidade 2135940-39.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador:

Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: '1'6/LO/2OL9; Data

de Registro: t4/11/2079l'

AçÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei ns 5.625, de 06 de novembro de 2018, do

Município de Caçapava, de iniciativa parlamentar que "dispõe sobre a inclusão da matéria de

Educação Moral e Cívica e OSPB - Organização Social e Política Brasileira no currículo escolar, e

fixa outras providências" - Configurado o vício de Iniciativa, que é privatíva do Poder Executivo

- Artigos 5p, 24, parágrafo 2e, '4', 47 , Incisos ll e XlV, e 144 da Constituição do Estado de São

Paulo-violaçãoàseparaçãodepoderes-Ainclusãodematériasnagradecurriculardarqde

pública de ensino municipal e a imposição de obrigações à Secretaria Municipal de educaÀ\

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

Fone:4827-1519
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caracterizam ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe

do Executivo Municipal - lçÃo JULGADA PRoCEDENTE. (TJSP; Direta dê

lnconstitucionalid ade 2263777-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; órgão Julgador:

Órgão Especial; Foro Unificado - N/A; Data do Julgamento: tL/0912019; Data de Registro:

12/os/2o7el

AçÃO DTRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL Ne 3.696/2OL4 - MunicÍpio de

mirassol - iniciativa parlamentar - LEI QUE DISPÔE SOBRE A obrigatoriedade da educação

política e social no currículo escolar das ESColas da rede municipal de ensino de mirassol e dá

outras provídências - lnvasão da competência reservada ao Chefe do Poder Executivo -

lngerência na Administração do Município - Vício de iniciativa configurado - Vlolação ao

Princípio da Separação de Poderes - Criação de despesas sem a indicação da fonte de custeio -

Violação dos artigos 5e, 24, §2ee 2, 25, 47 , ll e XlV, 144 e 176, l, Oa Constituição do Estado DE

sÃo PAULo - Precedentes - lnconstitucionalidade reconheclda. (TJSP; Direta de

lnconstitucionalid ade 2O!7OM-76.2015.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão

Julgador: órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:

L6/09/2O75; Data de ReBistro: 77 /09/201,5l

AçÃO DTRETA DE TNCONSTTTUCTONALTDADE Lei ns 11.236, de 03.07.12 do Município de São

José do Rio Preto instituindo o ProgÍama "Leitura em Foco" de Ação lnterdisciplinar e de

Participação Comunitária a ser inserido no Quadro Curricular das Escolas da Rede Municipal de

Ensino Fundamental. Víclo de iniciativa. lngerência na gestão local. lmposição de ônus de

ordem administrativa e financeira. Desrespeito à separação dos poderes. Precedentes deste C.

Órgão Especial. Ação procedente. (TJSP; Direta de lnconstitucionalidade 0191655-

13.2013.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal

de Justíça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: t4/OSlzOL4; Data de Registro: 20/05/2 4)

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

Fone: 4827 -15L9
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AçÃO Otnefa Of TNCONSTTTUCTONALIDADE - Lei n" 466/03 promulgada pela Câmara Municipal

de ltu - Autorização legislativa para permitir ao Executivo a inclusão de disciplina em currÍculo

de escolas municipais - Descabimento - vício de iniciativa evidenciado - Ausência, ademais, de

indicação dos recursos correspondentes à despesa criada - Afronta ao princípio da

independência e harmonia entre os poderes - Precedentes da jurisprudência - Ação

procedente. (TJSP; Ação Direta de lnconstitucionalidade de Lei 9045777-o9.2004.8.26.0000;

Relator (a): Enrique Ricardo Lewandowski; Órgão Julgador: 1e câmara de Direito criminal; Foro

Central Cível - São Paulo; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: O4lO8l7OO5l

coNcrusÃo

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

lei em epígrafe.

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

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

Ribeirão Pires, 1 março

rN(«r c\

DI

SCARTETT PATRICIA PINTO SANH

RA GERAL DE ASSUNTOS JURí cos

oAB/sP .818

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

Fone:4827-1519

Câmara fttunicipaf [aEstânciaÍwistíca [e AJSeirn Aires
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courssÃo pERMÂNEIIITE DE REDAçÃo e.rustrçe

ProJeto de Lei n." OOgl2O2O

Autoria: Vereador Âmaury Dias

colccLusóEs FINarS

Trata-se de Projeto de ki n." OO3l2O2O de autoria do Vereador Amaury

Dias, que "Fica instituída na Rede Municipal de Ensino do Município da

Estância Türistica de Ribeiráo Pires a abordagem de conceitos de

empreendedorismo na grade curricular e dá outras providências'.

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

fundamento, vislumbrou óbices legais, opinando pela

inconstitucionalidade, de maneira que emiümos parecer desfavorável ao

prosseguimento do projeto apresentado, Íicando a decisão Íinal quanto

ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipa.I da Estância rrr.i"ti"\Nbeiráo Pires, 16 de março

de 2O2O.

r aulo Luiz

sid

Verea n da Paixáo

Vice - Presidente

Vereador José Geraldo Pereira Xavier

Membro
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VOfnçÃO do Projeto de Lei No 0o 2o2C de conformidade com o
inciso ll, do artigo 161, do Regimento lnte da Casa.

No de
Ordem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

Favorável
Nã0, ou

Contrário
Abstenção

01 Amaury Dias Pereira t

I

Anselmo Martins Pereira

Archeson Pedroza Teixeira
M Arnaldo Pereira de Sousa
05 Danilo Afonso de Carvalho
06

07 Edson Savietto

08

09 Humberto D'Orto Neto
10 Luiz Gustavo Pinheiro Vol pr

11 Anderson Benevides dos Santos
12 José Nelson da Paixão

13 José Nelson de Banos
14 Paulo Cesar Feneira

15 Rogerio Paulo Luiz
'16 Rubens Fernandes da Silva
17 Silvino Dias de Castro Filho

TOTAL DA VOTA )Ão

Observaçoes:

Câmara Municipal de Ribeirão Pues, 21 10512020

Presidente 20 Secretário

02

03

Edmar Donizete Oldani

Flávio Gomes da Silva
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VOfnçÃO do Projeto de Lei No

inciso ll, do artigo 161, do Regimento lntemo da Casa,

de conformidade com o

No de
Ordem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

Favorável

Nã0, ou

Contrário
Abstenção

01 Amaury Dias Pereira I

02 Anselmo Martins Pereira

03 Archeson Pedroza Teixeira I

04 Arnaldo Pereira de Sousa
05 Danilo Afonso de Carvalho
06 Edmar Donizete Oldani

07 Edson Savietto

08 Flávio Gomes da Silva

09 Humberto D'Orto Neto

10 Anderson Benevides dos Santos

11 Luiz Gustavo Pinheiro Volpi
12 José Nelson da Paixão
13 José Nelson de Barros
14 Paulo Cesar Feneira
15 Rogerio Paulo Luiz

16 Rubens Femandes da Silva
17 Silvino Dias de Castro Filho I

Ir

IrII

TOTAL DA VOTA )Ão

Observa@es:

Câmara Municipal de Ribeirão Pires,

Pres ente rio
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Ribeirão Pires, 29 de maio de 2020.

Oficio no 076.05.2020

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar a

Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos. 6624, 6625, 6626, 6627, 6628,

6629 e 6630, cujos projetos de lei foram aprovados na sessão ordinária

realizada no dia 28 de maio do ano em curso.

de estima e apreço.

Atenciosamente,

Vereador Archeson roza TeixEira

Presidente

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

Aproveíto o ensejo para renovar os protestos
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Rurócnnro No 662s, DE 28 DE MAto DE 2.020.
(Projeto de Lei no 003/20 - C.M.)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirâo Pires, Estado de
São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 28 de maio de 2.020, e em
cumprimento ao disposto no aÍigo 40, da Lei Orgânica do Municlpio, aprovou o
seguinte P§eto de Lei:

Fica instituída na Rede Municipal de Ensino do
Município da Estância Turística de Ribeirão Pires a
abordagem de conceitos de empreendedorismo na
grade curricular e dá outras providências.-
(Autoria: Vereador Amaury Dias Pereira)

Art 1o Fica instituída na Rede Municipal de Ensino do MunicÍpio da Estância Turística
de Ribeirão Pires, a abordagem de conceitos de empreendedorismo visando oferecer
aos alunos noçÕes sobre:

Desenvolvimento de habilidades e competências para a sua absorção no mercado de
trabalho;
Ética, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação;
Educaçâo Ílnanceira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado;
Capacidade de gestilo e inovaçâo.

Art.2' Os conceitos de empreendedorismo poderão ser abordados nas disciplinas da
grade cunicular obrigatória que guardem pertinência com o tema e o projeto polÍtico
pedagógico da escola.

Art 3' O Chefe do Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art 40 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estància Turística de Ribeirão Pirês, em
28 de maio de2020 - 660. Ano da lnstala do MunicÍpio.

Vereador Archeso roza Teixeira
Presidente

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal.

Processo no 004/2020 = CM



Gobinete do

Prefeito

Assunto: Veto ao Pro eto de Lei n"

Autósrafo n" 6625

Sr. Presidentel

Prefeitura do Manicípio da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Ribeirão Pires. l9 dejunho de 2020

Jtffie,Reàarr|,;-
tssÃo

06 A0 2020
a.aaaaaaa.aarr

aa.a.aaa.ata.

Presidente
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 40 e seus

parágrafos, da Lei Orgânica do Município e, após ouvida a Secretaria de Assuntos

Jurídicos, decidi VETAR INTEGRALMENTE, por ser inconstitucional o Projeto de Lei

n" 003/20 - CM, de autoria dessa Egregia Câmara, que "institui na Rede Municipal de

Ensino do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires a abordagem de conceitos de

empreendedorismo na grade curricular, e dá outras providências", aprovado em Sessão

Ordinária realizada em 28 de maio de 2020, pelas razões que seguem:

RAZOES DO VETO:

O projeto apÍesentado tr.\z proposta que visa instituir, na Rede Municipal de

Ensino do Município da Estrância Turística de Ribeirão Pires, a abordagem de conceitos de

empreendedorismo na grade cunicular.

Em que pese a boa intenção do parlamentar municipal, é certo que definir o

conteúdo curricular que será objeto de desenvolvimento no ensino regular é matéria a cargo

do Poder Executivo, ou seja, da Administração Pública.

.'95\ i $Cl{

'aI
'1 b
J6l" !9

J

Ofício n" 006. 2020 - cm

4f
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sEI. 20207
Ribeirâo Pires
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.-;r.Cc, a Ped icio do Vereari*r'-"
fl
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President-e
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Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gobinete do

Prefeito

Cumpre observar que, na estrutura federativa brasileira, os Estados e os

Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se organizar. Somente o Poder

Constituinte originário apresenta esta característica.

Em sendo assim, por simetria impõe-se a observância pelos entes federados

dos princípios e regras gerais de organização adotados pela União.

Neste sentido os ensinamentos da doutrina de Raul Machado Hortal:

A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na organização originária da
Federação, torna a Constituição Federal a sede de normas centÍais. que vào

conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos do Estado
Federal, seja no plano constitucional, no domínio das Constituições Estaduais.
seja na área subordinada da legislação ordinária.

Entre os princípios constitucionais, um dos que vem apresentando previsão

permanente nas Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos Poderes,

expressamente estabelecido no artigo 2'da Constituição Federal de 1988.

A Constituição da República, como se sabe, estabelece competência

privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art.22,

XXIV da CF/88), tendo sido assegurada aos Estados competência concorrente para legislar

sobre educação, cultura e ensino (art. 24, lX, da CF/88), e aos Municípios a possibilidade

de legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no

que couber (art. 30, I e II, da CF/88).

1 HORTA, Raul Machado. Poder Constituinte do Estado-Membro, publicado em RDP 88/5

Ao se organizarem, Estados e Municípios estão obrigados a reproduzir em

suas l-eis Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem como a efetivamente respeitá-

lo no exercício de suas competências.



Gabinete do

Prefeito

Destarte, com base nesse panorama constitucional do sistema de ensino

brasileiro, foi editada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394, de 20

de dezembro de 1996, que estabelece aspectos fundamentais a serem observados pela

União, Estados, Distrito Federal e Municípios nessa matéria, sendo editada também a Lei

do Plano Nacional de Educação, Lei no 10. I 72, de 9 de janeiro de 2001 .

Ocorre que esses diplomas nacionais cuidam de aspectos gerais, havendo

espaço para que os demais entes federativos além da União, ou seja, Estados, Distrito

Federal e Municípios, respeitados os parâmetros mínimos estabelecidos no plano federal,

incrementem os respectivos sistemas de ensino, inclusive na perspectiva curricular,

atendendo a pecu liaridades regionais.

Não obstante, a definição da grade curricular é matéria que se insere no

âmbito da gestão administrativa. Cabe aos órgãos técnicos da área da educação que

integram a Administração Pública, em cada uma das esferas federativas definirem os

conteúdos programáticos curriculares do ensino, respeitados os parâmetros mínimos

estabelecidos na gestão administrativa da educação no plano nacional.

Pelo exposto, conclui-se que o Projeto em questão é inconstitucional. Isso

porque padece de inconstitucionalidade formal pelo vício de iniciativa, ferindo o princípio

da separação dos poderes, uma vez que competem ao chefe do Executivo os atos de

administração, conforme previsto nos incisos II e XIV do arÍigo 47, e aÍigo 144, da

Constituição Estadual, in verbis:

Ar1. 47 - Compete privativamente ao Govemador, além de outras atribuições
previstâs nesta Constituiçâo :

(...)
II - exercer, com auxíio dos Secretários de Estado, a direção superior da
admiÍlistÍação estadual;

Prefeituru do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

W



Prefeitura do Município da Estôncia Turística de

Ribeirão Pires

(...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites dâ cômpetência do
Executivo;

AÍt.144 - Os Municípios, com autonomiâ política. legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituiçâo Federal e nesta Constituição.

Segundo ainda Helly Lopes Meirelles2:

A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa. isto é. a de rendar a
âdministração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos
interesses locais. A Câmara não adminislra o Município. estabelece. apenas,
normas de administração. De um modo geral, pode a Câmara. por deliberação do
plenário. indicar medidas administrativas ao prefeito 'adjuvandi causâ'. isto é. a
título de colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Exectnivo, o que
não pode é proyer situaçôes concretas por seus próprios atos ou impor ao
Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e
aúibuição. Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo arribriçôes do
prefeito, a Câmam praticará ilegalidade reprimível por viajudicial.

Nesse sentido, cabe registrar o entendimento do Poder Judiciário, em casos

'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAL IDADE -Lei municipat que
Dispõe sobre a. Inclusão no currículo de educação das escolas municipais de
Atibaia, aulas de informática, inglês e artes. - Comando legal possui todas as
características de ato administrativo - Violação à regra de separação de poderes
contida nos artigos 50,47, incisos II e XIV e art. ll4. todos da Constituição
Estadual - Pedido julgado procedente com efeitos "ex tunc" Ação
procedente." (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0099200-
63.2012-8-26.0000, da Comarca de São Paulo, em que e autor PREFEITO DO
MLNICÍPIo DE ATIBAIA, é Téu PRESIDENTE DÀ CÂMARA MUNICIPAL
DE ATIBAIA. DES. ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS RELATOR)

'AÇÂo DIRETA DE INCONSTITüCtONALtDADE -Lei municipat que
determina ao Poder Executivo a inclusão da matéria "Educação Cívica e Valores
Humanos" como atividade extracurricular na rede de ensino público municipal, e
dá outras providências Violação à regra de separação de poderes contida nos
artigos 50, 47, incisos II e XIV e art. I 14, todos da Constituição Estadual - Açâo

2

60s/606

MEIRELES, Hely Lopes. Direíto Municipol Brosileirc, 14 ed. São paulo: Malheiros, São paulo, ps

Gabinete do

Prefeito

análogos:

6
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Gabinete do

Prefeito

procedente." (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0293519-
65.201 1.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
UUNICíPIO OE ITATINGA, é Téu PRESIDENTE DA CÂMARA MLTNICIPAL
DE ITATINCA. DES. ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS RELATOR)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIoNALIDADE - INCLUSÃo Do
ESTUDO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.ECA NA
GRADE EScoLAR Do ENSTNo MUNICTpAL - vtoLAÇÃo Do pRrNcipto
DA SEPARAÇÂO DE PODERES - OFENSA AOS ARTS. 5'E I44 DA
CONSTITUIÇÀO PAULISTA - CRIAÇÀO DE DESPESA QUE EXCEDE O
ORÇAMENTO PREVISTO SEM ESTABELECIMENTO DE FONTE DE
CUSTEIO - VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ART. 25 E 176. II. DA
coNsTrTUrÇÃo PAULTSTA - AÇÀO PROCEDENTE." (ADr rsO.400-0/6-00,
Rel. Renato Nalini, j . 12.12.2007)

Não resta dúvida que o projeto apresentado padece de inconstitucionalidade

formal, pois está caracterizada a contrariedade ao princípio da separação e independência

entre os Poderes.

Dessa forma, apesar de louvável a proposta, Senhor Presidente, adoto a dura

medida do veto total do Projeto de Lei n" 003/20, constante dos autos do Processo n"

004/2020- Sec. CM, por violação aos arts 5', 47, incisos II e XIV, da Constituição

Estadual, de aplicação extensível aos municípios por força do art. 144, da mesma Carta, que

ora submeto à apreciação dos Senhores Membros dessa Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estiância Turística de Ribeirão Pires, em I 9 de junho

de 2020 - 306" Ano da Fundação e 66'da Instalação do Município.

ADLER ALF ARDIM TEIXEIRA

Prefeito

Exmo. Senhor
Vereador ARCHESON PEDROZA TEIXEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

R ê t, r r d o 
:-i :;ü,i[.]-&:.:,,,

:::::]ilffi'':::
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DEPARTAMENTo tunÍotco

Processo: ne 04/2020 - Plenário - projeto de tei ne 3/2020

Proponente: Vêreador Amaury Dias

Assunto: vETo ao Projeto de Lei ns 03/2020, que institui na rede municipal de ensino do
Município da Estância Turística de Ribeirão pires a abordagem de conceitos de
empreendedorismo na grade curricular e dá outras providências.

sírurese

Trata-se do veto lntegral do prefeito Municipal ao projeto de Lei ne o3/zo2o, apresentado pelo
vereador Amaury Dias à câmara Municipal, que objetivâ instituir na rede municipal de ensino
do Município da Estância Turística de Ribeirão pires a abordagem de conceitos de
empreendedorismo na grade curricular e dá outras providências- o referido projeto foi
remetido a esta Assessoria Jurídica e Administrativa, para emissão de parecer.

Eis a síntese do essencial. Passo ao parecer.

PARECER JURíDICO

o veto encontra-se justificado, em conformidade com suas razões, que a propositura envolve a
criação de atribuições a órgãos e servidores do poder Executivo, logo, cabe ao prefeito
Municipal, sob pena de afronta a separação dos poderes, padecendo de inconstitucionalidade
formal pelo vício de iniciativa, ferindo aos princípios constitucionais da reserva de
administração.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

Da petência e iniciativa

O Projeto de

unanimidade

28/Os/2O2O.

Lei ne 03/2020, de autoria do vereador Amaury Dias foí aprovado
pelos vereadores desta Casa de Leis na Sessão Ordinária realizada

por

a

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão pires - Sp

Fone:4827-1S19

Cânnra lvlunicipaf ú nstntU Íuristba [e Rifieirão Aira



Cfuwra lvlunicipaf [a E stancin Íuristíca [e fifieiroo Aires

lEsta[o [e Siio Qauh

Encaminhado o Autógrafo ne 6625/2020, decidiu o prefeito vetar integralmente a propositura,
conforme razões do veto enviadas a esta Casa Legislativa, no prazo legal, conforme faz certo
ofício ne 076.05.2O2O de 29/05/2O2O.

Desta forma, encontram-se preenchidos os requisitos do art.40, §1e, da Lei Orgánica do
Município c/c art. L7t, §3e, do Regimento lnterno desta Edilidade.

Em suma, alega-se que o aludido projeto de lei é inconstitucional, isso porque padece de
inconstitucionalidade formal pelo vício de iniciativa, ferindo o princípio da separação dos
poderes. Compete com exclusividade ao Executivo definir o conteúdo curricular que será

objeto de desenvolvimento no ensino regular.

Dessa forma, apesar de considerar louvável a proposta, entende que a propositura, além de

algumas disposições ferirem aos princípios da reserva de administração, ferem também o
princípio da separação dos poderes.

Essas foram as razões da mensagem do veto

A apreciação do VETO INTEGRAL deverá seguir os procedimentos previstos no art.40, §3s, da

Lei Orgânica Municipal e art. 155, Vlll e art.161, , §1e, "g", do Regimento tnterno.

No que tange às Comissões Permanentes, o veto e suas razôes deverão ser submetidos ao crivo
apenas da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão Finanças e Orçamento.

coN

Diante do todo exposto, mantemos as razões do parecer iurídico exarado, que concluiu pela

existência de impedimento legal.

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão pires - Sp

Fone:4827-1519

Des razões do Veto pelo Prefeito

Do quórum e Procedimento de Votação do Veto
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Submetemos, assim, a decisão final acerca do VETO INTEGRAL ao projeto de Lei ne 31ZOZO, ao
crivo do Egrégio Plenário desta Casa.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, sem embargo de outros entendimentos
em sentido contrárlo, para com os quais manifestamos, desde já, o nosso respeito.

Ribeirão Pi de

A
IETT PATRICIA PINTO

DIRETORA DE ASSU JUR

q

18

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão pires - Sp

Fone:4827-1519
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corurssÃo rERMAnENTE DE JUsrIçl e nnonçÃo

Processo: t" Oell2O2O - Pleaárlo - Projeto de Lei n" 3l2O2O

Proponente: Vereador Amaury Dias

Âssunto: Veto do Poder Executivo ao projeto de lei que institui na Rede

Ir.{unicipal de Ensino do MunicÍpio da Estância Turística de Ribeiráo

Pires a abordagem de conceitos de empreendedorismo na grade

curricular e dá outras providências.'

COITCLUSóF,S FINÂIS

Trata-se veto integral apresentado pelo Poder Execuüvo de projeto de lei

elaborado pelo Vereador Amaury Dias, apresentado à Câmara, que

institui na Rede Municipal de Ensino do município da Estância

TUrística de Ribeiráo Pires a abordagem de conceitos de

empreendedorismo na grade curricular e dá outras providências.

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta Casa, em seu

bem fundamento vislumbrou óbices legais, assim opinamos pela

emissáo de parecer favorável ao veto do projeto apresentado, contudo

submetemos à decisâo Íinal quanto ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da Estância Türística de Ribeiráo Pires, 2O de agosto

de 2O2O.

Vereador Rogério Paulo Luiz Vereador Josê Nelson da Paixâo

Vice - PresidentePresidente

Membro

Vereador Flaüo Gomes da Silva
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Assunto: Retirada oÍício no 006.20- cm
Veto ao Projeto de Lei n" 003/20 - C.M.
Autógraío n' 6ó25

Gobinete do PrcÍeito

Ruo Miguel Pisco, 288 - Centrc
gp@ibeioopies.sp.gov.ú .fel.: (l l) 4828-9u0

Ribeirão Pires, 07 de outubro de 2020
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Senhor Presidente;

Solicito de Vossa Excelência a retirada do oficio n' 006.20-cm, que versa sobre o

veto ao Projeto de Lei n" 003/20 - CM, que "institui na Rede Mmicipal de Ensino do Município da

Estância Turística de Ribeirão Pires a abordagem de conceitos de empreendedorismo na grade

curricular, e dri outras proüdências", o qual foi enüado equivocadamente.

Em reanálise ao projeto, foi observado que a propostâ tem o intuito de

desenvolver noções de ética, livre iniciativa, sustentabilidade, cooperação, educação financeira,

cultura organizacional, capacidade de gestiio e inovação, características que corroboram os

pilares da Educação. Com isso verificou-se a possibilidade de adequação, üsando o

cumprimento dos termos do projeto de lei supracitado.

O autógrafo 6.625, dessa forma, estrá tacitamente sancionado e este Poder

Executivo providenciará a lei respectiva.

Aproveitando o ensejo, apresentamos protestos de estima e apreço.
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ADLER ALFREDO JARDIM TEDGIRA

Prefeito

Exmo. Seúor

Ver. ARCHTSON PEDROZA TEDGIRA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires - SP.
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GABINETE DO
PREFEITO

Fica instituída na Rede Municipal de Ensino do
Município da Estância Turística de Ribeirão Pires a
abordagem de conceitos de empreendedorismo na
grade curricular e dá outras providências. (Autoria:
VereadorAmaury Dias Pereira).

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA, Prefeito do Município da Estância
Turística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1' Fica instituída na Rede Municipal de Ensino do Municipio da Estância
Turística de Ribeirão Pires, a abordagem de conceitos de empreendedorismo visando oferecer
aos alunos noções sobre:

L Desenvolvimento de habilidades e competências pam a sua absorção no mercado
de trabalho;

II. Etic4 liwe iniciativa, sustentabilidade e cooperação;
III. Educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado;
IV. Capacidade de gestão e inovação.

Art. 30 O Chefe do Executivo regulamentará a pÍesente lei, no que coubel no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 09 de novembro
de 2020 - 306'Ano da Fundação e 66o da Instalação do Município.

ADLERALFREDO IM TEIXEIRA
Pr e ito

L A DOTTA
Secretária de Assuntos Jurídicos

LEI N'6.5II. DE 09 DE NOVEMBRO DE 2O2O

AÍ.2o Os conceitos de empreendedorismo poderão ser abordados nas disciplinas
da grade curricular obrigatória que guardem pertinência com o tema e o projeto político
pedagógico da escola.

CRISTINA FABIANE GONÇALVES
respondendo interinamente pela

Secretaria de Educação

Processo Administrativo n'0412020-CM; 243212020 - PMRP.
Publicado no Órgão da Imprensa Oficial.


