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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE
Constituição, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

ZEFERÉNCIA:
A

PARECER Nº 1 “»O
PROIETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/19 - PREFEITO MUNICIPAL —DISPOE SOBRE A CRIAçÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULAÇAO ECONTROLE SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do Exmo. Sr. PrefeitoMunicipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objeto1 — dispõesobre a criação do Conselho Municipal de Regulação e Controle Social e dáoutras providências.
Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributosindispensáveis a si (inovação, generalidade, asbtratividade, lmperatividade ecoercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa(substantivo da matéria regulada) e (C) final (prazo de vigência, nãorevogaçãoexpressa de dispositivos), com 08 (Oito) artigos e 06 (seis) laudas, incluindojustificativaº.
Enquadra—se na competência do Município para legislar sobreassuntos de interesse local (art. 30, inc. I, da CR), é pertinente à LeiComplementar (inc. VIII, do ªlª, do artigo 35, da LOMRP) e de iniciativaexclusiva do Alcaide (art.71, XVIII, ”a" da LOMRP).
Nos termos da justificativa da projeção: in verbis

A criação de tal Conselho será importante instrumento decontrole social que integrará a sociedade com aAdministração Municipal, de forma democrática, queacompanhará e avaliará, com transparência, as diretrizes,ações, metas e objetivos da prestação dos serviços públicosde saneamento básico.
Em diapasão à A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007(Lei Nacional de Saneamento Básico), ao Decreto Federal nº 7.217, de 21 dejunho de 2010, bem como com o convênio de cooperação, firmado entre aAgência Reguladora — ARES-PCJ e O município de Ribeirão Preto, por meioda Lei Complementar nº 2877, de 06 deda junho de 2018, a criação doconselho próprio de regulação e controle social (em exegese):
- Avaliará as propostas de fixação, revisão e reajuste tarifário dosserviços de saneamento básico no âmbito do Município conveniado;
- Encaminhará reclamações e denunciará irregularidades naprestação desses serviços;
- Elaborará e aprovará seu Regimento Interno, bem como suasposteriores alterações.

] Inc. I, do art. 7º, da LC 95/98.
2 Art. 112 do RICMRP.
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Noutro giro, a matéria não lesa o estatuído no art. 195 da CartaMagna, no art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 daConstituição Bandeiranteª.

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,legalidade, regimentalidade, Juridicidade e técnica legislativa, e o PARECERDESTA COMISSÃO É FAVORÁVEL ao groieto de lei comglementar em análise[pugnando—se que seja votada pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis(art. 36, do RlCMRP).

Sala das Comissões, 7 de maio de 2019.
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3 TJSP: ADI nº 2083683-08.20178.26.0000 e ADI nº 2160527—9620178.26.0000.


