
ªªª Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO_DE FINANÇAS, ORÇAMENTO,
FISCALIZAÇAO, CONTROLE E TRIBUTARIA

Ao Exmo Sr. Vereador Presidente.

A PARECER Nº

Ref.: Projeto de Lei Ordinária nº 19/19

AUTORIA: Paulinho Pereira

Consoante estabelecido pelo artigo 73, caput e em seus incisos, do

Regimento Interno desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, cumpre a esta
Comissão de Finanças, Orçamentos, Fiscalização, Controle e Tributária

pronunciar-se quanto ao Projeto de Lei Ordinária nº 19/19, que institui a Oficina

Cultural de Meio Ambiente e Sustentabilidade no Município de Ribeirão Preto, bem

como dá outras providências.

Desta feita, em atenção à relatoriadesignada pela Comissão, apresenta-
se O presente parecer.
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O Projeto de Lei Ordinária de nº 19 de 2019, de autoria do vereador
Paulinho Pereira, trata sobre o instituir da Oficina Cultural de Meio Ambiente e
Sustentabilidade no Município de Ribeirão Preto, como instrumento apto a

promover a educação ambiental e estimular a cultura e turismo na cidade.

Conforme consta do Projeto, está fundamentado pelos artigos 180 e 15,
da Constituição Federal; os artigos 144 e 259 a 263, da Constituição Estadual de
São Paulo. O PL também encontra amparo em variados artigos da Lei Orgânica do
Municipio.

Ajustificativaparte da premissa de que o acesso aos bens culturais deve
promover uma ampla inclusão social, de forma a usar o espaço público urbano

para, também, estimular a educação que permita a preservação do meio ambiente,
e a subsequente difusão dos conceitos de sustentabilidade. A interação destas
ideias casaria com as manifestações culturais e artísticas, justamente por facilitar o
ensino e se mostrar como instrumento hábil a captar a atração do público.

A intenção do referido PL e contemplar a interação entre áreas distintas:
a educação ambiental, a cultura e o turismo, sendo estes estimulados e difundidos

por meio das exibições artísticas e demais atividades correlatas. Atualmente, os
recursos naturais estão cada vez mais escassos, e projetos como este podem

representar um avanço importante no cenário brasileiro. Nesse sentido, o artigo Gº

do texto legal expõe o propósito de promover reflexão na sociedade acerca dos
impactos da ação antrópica na natureza, ao mesmo tempo em que tenta propor
alternativas para a solução sustentável desses problemas.
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Entretanto, o que se deve atentar é com relação as despesas
orçamentárias do município ao executar os objetivos do Projeto de Lei.

0 art. 4º, parágrafo 1ª, expõe que a Administração Pública escolherá

quanto a conveniência e oportunidade das ações decorrentes da lei, podendo ser
executadas a partir de parcerias público-privadas ou patrocinios, bem como outras
formas legalmente permitidas.

Além disso, estabelece, no parágrafo 2º, do mesmo dispositivo, a

permissão ou autorização da utilização dos espaços públicos para o

desenvolvimento das atividades pertinentes a aplicação da lei, seja de forma

gratuita ou onerosa.

Portanto, conclui-se que executar o Projeto de Lei e atender as
atividades vinculadas a ele podem exigir da Administração Pública Municipal, em

algumas hipóteses, certo gasto de suas contas públicas, de forma a onerar o
orçamento público.

Neste contexto, é importante ressaltar que os gastos públicos que
decorram da execução do Projeto devem estar em consonância com a Lei

Orçamentária Anual, a Lei de DiretrizesOrçamentárias e a Lei de Responsabilidade
Fiscal, sob risco de comprometer o orçamento do municipio e impedir que outros

objetivos mais cruciais à população sejam atendidos,

Desta feita, opinamos pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS do

Projeto de Lei Ordinária nº 19/2019 encaminhado pela Prefeitura Municipal, do
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ponto de vista desta Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tributária e o consequente prosseguimento nesta Casa Legislativa,

É o parecer.

Ribeirão Preto/SP, 22 de o tubro de 2019.
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