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ASSUNTO: “Institui a oficina culturalde meio ambiente e sustentabilidade no Município de
Ribeirão Preto, como instrumento para educação ambiental e estímulo a cultura e ao
turismo no Município e da outras providências”

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 Cãmara 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 do Poder Legislativo, ou seja, o projeto está
formalmente em ordem,

Inexiste invasão da esfera de competência privativa do Chefe do
Executivo e, nem tampouco indevida ingerência suficiente a afrontar ao princípio
constitucional da separação e harmonia dos Poderes (art. 2º, Constituição Federal de 1988
e art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo).

A propositura estabelece, tão somente, diretrizes para a realização
de oficina/evento cultural voltado ao meio ambiente e sustentabilidade, de relevante
interesse público.

Analisando o teor do projeto, não vislumbramos a imposição de
quaisquer obrigações ao Executivo, suficientes a fulminar a propositura, na medida em que
as disposições nele tratadas deixam sempre a critério de conveniência e oportunidade da
Administração.
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Dessa forma, não há qualquer intromissão relevante, tampouco
criação de atribuições ou indevida ingerência administrativa no serviço público, o que nos
autoriza opinar pelo prosseguimento da matéria,

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 APROVAQAO, aguardando análise do mérito
pelo Plenário desta E. Casa de Leis.

Saia das Comissões, 08 de maio de 2019.
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