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A propositura em apreciação, de iniciativa do vereador acima
especificado, merece ser aprovada por esta Egrégia Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação, que no âmbito de suas atribuições estabelecidas no art.
72 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução nº 174/2015)
analisou a redação do projeto, sua legalidade, bem como sua consonância com o
ordenamento constitucional.

Destacamos, de início, a ausência de irregularidades na iniciativa
do processo legislativo, oriundo de membro deste Poder Legislativo, ou seja, o projeto
está formalmente em ordem.

Ainda que se trate de uma lei autorizativa, na medida em que
estabelece a possibilidade de instituições e estabelecimentos de ensino, públicos e
privados, a critérios destes e observadas as diretrizes previstas no art. 1ª, % 1ª e incisos
do projeto, adotar atividades pedagógicas multidisciplinares nas salas de aula visando
informar sobre a consequência do uso de drogas lícitas e ilícitas, não entendemos ser a
matéria ilegal ou inconstitucional.

É bem verdade que não se pode rotular, genérica e
indiscriminadamente, toda e qualquer propositura autorizativa, de autoria parlamentar,
como inconstitucional. É preciso analisar a conformidade desta com a Lei Orgânica
Municipal, bem como a ordem constitucional,
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Em decorrência dos princípios da independência e harmonia entre
os Poderes (art. 2º, CF/88), é preciso analisar se a lei de iniciativa de vereador, com
caráter autorizativo, padece de vício de origem, já que cada um dos poderes, Executivo e
Legislativo, possui funções próprias e privativas bem deânidas pela ordem constitucional.

No caso em apreço, observamos que o vereador pode iniciar
processo legislativo em matéria aqui tratada (competência concorrente), não havendo
invasão da esfera de competência privativa (e indeiegável) do Chefe do Executivo,

Não estamos diante de um tipo de norma que versa sobre atos de
gestão que podem ser praticados pelo Poder Executivo independentementeda edição de
lei autorizando—o.

Preservado está, portanto, o princípio constitucional da separação
e harmonia dos Poderes (art. 2ª, Constituição Federal e art. 5º da Constituição Paulista).

Desta forma, após análise dos aspectos legais e jurídicos
pertinentes, concluímos que a propositura as obedece, opinando esta E. Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela sua APROVAÇÃO, aguardando análise do mérito
pelo Plenário desta E. Casa de Leis.

ala das Comissões, 21 de maio de 2019.
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