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PROJETO DE LEI Nº 309/2017 — PROÍBE A REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS NOSLOTES URBANOS DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

Trata—se de projeto de lei, de iniciativa do nobreVereador Igor Oliveira, que proíbe a realização de queimadas noslotes urbanos do município e dá outras providências.
A respeito da iniciativa, a mesma encontra—se amparadapelo artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, bem como pelo artigo 116do regimento interno desta Casa de Leis.
Portanto, iniciativa regular.
De acordo com a justificativa o projeto visa combateras perigosas queimadas em terrenos baldios de Ribeirão Preto.
Ainda segundo a justificativa, O fogo é utilizadotambém para queimar os lixos existentes nestes terrenos que, apósentrarem em combustão, geralmente, são tóxicos à saúde dos sereshumanos e ao meio ambiente.

Nota—se, portanto, que O projeto envolve tanto a saúdeda população ribeirão—pretana e o meio ambiente local.
Tendo isso em vista, conveniente salientar que Oartigo 30, inciso I e II, da Carta Magna e o artigo 8º, alínea“a”, inciso I da Lei Orgânica Municipal permitem que O Municípioedite leis sempre que a. questão social envolva algunl interesselocal, como é O caso em comento, suplementando legislação estadualou federal, no que couber.
A respeito da competência municipal para legislarsobre a saúde, o artigo 165 da Lei Maior de Ribeirão Pretopreconiza:
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“Art. 165 -— A saúde é direito de todos e dever do
MUnicipio, assegurado mediante políticas sociais,econômicas e ambientais que visem à _prevenção e/ou
eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação”
Corroborando a isto, mister trazer à tona o que dispõe
o artigo 219 da Constituição Bandeirante:
“Artigo 219 — A saúde é direito de todos e dever doEstado.
Parágrafo único — Os Poderes Públicos Estadual e'MUnicipal garantirão o direito à saúde mediante:
1 -— políticas sociais, econômicas e ambientais quevisem ao bem—estar físico, mental e social doindivíduo e da coletividade e à redução do risco de
doenças e outros agravos;
(g.n.)
Desse modo, a Constituição Estadual e a Lei OrgânicaMunicipal são claras no sentido de determinar que a saúde édireito de todos e dever do Estado, sendo que o Poder Público tema função de garantir o bem—estar do indivíduo e promover a reduçãodo risco de doenças e outros agravos, abrangendo a promoção epreservação de sua saúde.
No que concerne ao meio ambiente, conforme já dito,alhures, é certo que o município possui competência para legislarsobre o assunto, desde que a lei municipal seja de interesse locale suplemente legislação federal e estadual, no que couber. (artigo8º, I e II e artigo 30, inciso I e II da Constituição Federal).
Assim sendo, ao proibir a realização de queimadas noslotes urbanos locais, é clarividente que o Município estáexercendo, com amparo constitucional e legal, as competênciasadministrativa e legislativa que lhe são afetas quanto à proteçãodo meio ambiente local e da saúde de sua população. Portanto, épatente o interesse local da propositura.
Resumidamente, o projeto versa sobre questão deinteresse local e não implica em interferência nas atribuições doPoder Executivo, notadamente porque a lei tem caráter genérico enão onera os cofres públicos, porquanto a atividade defiscalização e aplicação de penalidades já são intrínsecas aAdministração Pública.
Nesse sentido o C. Órgão Especial do TJSP já sepronunciou:
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“o dever de fiscalização do cumprimento das
normas é conatural aos atos normativos e não temefeito de gerar gastos extraordinários” (ADIN nº
0006247—80.2012.8.26.0000, Rel. Des. Guerrieri
Rezende). (g.n.)
Feitas as considerações acima, verifica—se que, oProjeto em exame está formalmente em ordem, atendendo às normasConstitucionais e Legais pertinentes ao assunto.

Merece, nestes termos, a presente propositura merecerprosperar com a inclusão de uma emenda ao final sugerida.
Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECERé FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 24 Fe setembro de 2018.
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