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DO RELATÓRIO

A presente propositura da lavra do Nobre Vereador
João Batista tem por objetivo declarar como ponto turístico
do municipio de Ribeirão Preto a Paróquia Basilica Santo
António de Pádua.

Compulsando O aspecto formal da propositura
analisada, verifica—se que é pertinente a Projeto de Lei.

A respeito da iniciativa, conveniente transcrever
O que dispõe O artigo 38 da Lei Orgânica Municipal de
Ribeirão Preto:

“Art. 38 — A iniciativa dos projetos de lei cabe
a qualquer vereador, à Mesa e a qualquer Comissão
da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, observado
o disposto nesta Lei Orgânica.” (g.nj

Portanto, iniciativa regular.

Conforme justificativa, a Propositura tem como
escopo a divulgação do Turismo local como forma de dinamizar
as relações sociais, religiosas, bem como economia local,
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Analisando o projeto verifica—se que está em
consonância com a Lei Orgânica do Município, vejamos o que
dispõem os artigos 40 e 5º:

Art. 4º. Ao Município de Ribeirão Preto compete,
atendidos os principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade, prover
a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse
e ao bemfestar de sua população, cabendoflhe,
privativamente, entre outras, as seguintes
atribuições:
XXIV — promover a proteção do patrimônio
histórico cultural local observada a legislação e
a ação fiscalizadora federal e estadual;

Art. 5ª. Ao Municipio de Ribeirão Preto compete,
em comum com a União e com o Estado, observadas
as normas de cooperação fixadas em lei
complementar federal:
III * proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos e as paisagens naturais notáveis e os
sítios arqueológicos;
IV — impedir a evasão, a destruição e a
descaracterização de obras de arte e outros bens
de valor histórico, artístico e cultural; V ,
proporcionar os meios de acesso a cultura, à
educação e à ciência;
Assim, o projeto em análise está em consonância

com o que dispõem o artigo 8ª, alínea “a”, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Ribeirão Preto e artigo 30, inciso
1, da Constituição Federal compete ao Município legislar
sobre assuntos de interesse local.

Quanto a questão de despesas, e certo que o
Projeto não gera impactos a serem absorvidos pelo orçamento.

Inclusive, sobre o assunto, o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo já se pronunciou:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº
907/2010 do Mvnicípio de Bertioga. Colocação de
Placas Informativas sobre crime de pedofilia e
número do “disque denúncia” em escolas públicas,
postos de saúde, ginásios esportivos e site
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oficial dos órgãos públicos. Iniciativa
legislativa de vereador. Não configurada violação
a iniciativa reservada ao chefe do executivo.
Hipóteses taxativas. Suplementação de legislação
federal constitucionalmente autorizada. Direito à
informação de interesse da coletividade, bem como
sobre instrumentos estatais de combate a crimes
sexuais praticados contra menores. Estímulo ao
exercício da cidadania. Lei que prevê despesas
não impactantes a serem absorvidas pelo
orçamento, com previsão de suplementação, se
necessário. Desnecessidade da rubrica específica
para todo e qualquer simples ato de
administração. Precedentes recentes do Órgão
Especial. Ação julgada improcedente.” (Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 0202793—
74.2013.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bártoli,
julgamento em 26.03.2014). (q.n.)

Desta maneira, em face do acima exposto, nosso
PARECER é FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura.

Ribeirão Preto»,28 de agosto de 2019.
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