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RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/06/2022

DEMAIS MATÉRIAS
1-

DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE LEI Nº 2/22 - MATHEUS MORENO - REVOGA E
Maioria simples

2-

PROJETO DE LEI Nº 48/2021, DE AUTORIA DOS VEREADORES
MATHEUS MORENO E BERTINHO SCANDIUZZI, QUE ALTERA A
LEI MUNICIPAL Nº 1196, DE 15 DE JUNHO DE 1962 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS (DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
O CLUBE ATLÉTICO BRASILEIRO DE RIBEIRÃO PRETO PALMEIRINHA).

DISCUSSÃO ÚNICA VETO Nº 21/22 - PREFEITO MUNICIPAL - VETO PARCIAL AO
Maioria absoluta

5-

PAPA - CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ RIBEIRÃO-PRETANA À
SRA. CRISTINA MODÉ ANGELOTTI.

DISCUSSÃO ÚNICA VETO Nº 20/22 - PREFEITO MUNICIPAL - VETO TOTAL AO
Maioria absoluta

4-

OUTRAS

DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/22 - MARCOS
Maioria qualificada - 2/3

3-

ALTERA LEGISLAÇÃO QUE ESPECIFICA E DÁ
PROVIDÊNCIAS (LEIS NºS 7236/95, 6725/94 E 6235/92).

1ª DISCUSSÃO
Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 17/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR
ALESSANDRO MARACA, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING E AO
CYBERBULLYING NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
CONFORME ESPECIFICA.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 50/21 - ALESSANDRO
MARACA - INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE INCENTIVO À
DOAÇÃO
E
CIRCULAÇÃO
DE
RECICLÁVEIS
E/OU
REUTILIZÁVEIS EM RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALESSANDRO MARACA
Presidente

Câmara Municipal de Rlbeirão Preto

Protocolo Geral nº 7988/2022
Data: 18/01/2022 Horário: 14:22
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Estado de São Paulo
Vereador Matheus Moreno
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Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Artigo 1º. Ficam revogadas as seguintes Lei Municipais:
a)

Lei Municipal nº.

7236, de 31/10/1995;

b)

Lei Municipal nº.

6.725, de 23/02/1994;

(3)

Lei Municipal nº.

6.325, de 07/07/1992.

de 05/08/1998, onde consta na sua redação
“DURSARP”, passe a constar: Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal

Artigo 2º. Na

Lei

Municipal nº. 8.152,

de infraestrutura.

%

!

7913, de 26/11/1997, onde consta na sua redação
“DURSARP”, passe a constar: Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal

Artigo 3º. Na

Lei

Municipal nº.

i

de Infraestrutura.
l

onde consta na sua redação
“DURSARP”, passe a constar: Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal
de Infraestrutura.

Artigo 4º. Na
i

i

i

i

Lei

Municipal

nº. 7.090, de 05/06/1995,

i

i

EXPEDIENTE:
ATO Nº.
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DATA
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Vereador Matheus Moreno

Artigo 5º. Esta

lei

entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Sala das sessões, 15 de janeiro de 2.022.
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Mat eus Moreno de Almelda

Vereador
JUSTIFICATIVA EM AN EXO

EXPEDIENTE:
ATO Nº.

OF. Nº

DATA

/

/

FUNCIONÁRIO:

(2)
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Estado de São Paulo
Vereador Matheus Moreno

ANEXO

-

JUSTIFICATIVA

Prezados/as:
O

vereador autor assumiu a iniciativa de verificar e buscar a revogação e/ou

atualização de legislação municipal desatualizada e promover naquela legislação, onde
couber a desburocratização de processos e procedimentos nela previstos, em favor da
redução de legislação vigente e menos exigências burocráticas e administrativas ao
Munícipe contribuinte,
Este é um projeto dessa iniciativa, e propõe a revogação de diversas leis
municipais, em função das mesmas tratarem de questões da antiga Autarquia DURSARP,
extinta.
Não foram incluídas na relação de revogação leis que tratavam de questões
patrimoniais, estatutárias ou correlatas.
Por esta razão encaminhamos a proposta, solicitando a acolhida dos nossos

pares para tanto.
Sala das sessões, 15 de janeiro de 2.022.
A
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Vereador

EXPEDIENTE:
ATO Nº.

OF. Nº

DATA

/

/

FUNCIONÁRIO:

(3)
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Data: 01/06/2022 Horário: 10:

PROJETO DE
DECRETO

LEGISLATIVO

mm;-;
ÍÚZ
[gm [M M

;o

MM
:.
...;rm

_;m

LEG-

JUN. 2022

_,;

;

...,,...__,,-_º;k'3

_"

—«—
,
EMENTA: CONCEDE TITULO DE
CIDADÃ RIBEIRÃO-PRETANA A SR”.
CRISTINA MODE ANG-ELOTTI.
,

Nº____= ___________

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa
Art.

a

seguinte:

Fica pelo presente Decreto Legislativo concedida à senhora Crístina Modé

1.“ -

Angelotti o título de Cidadã Ribeirão-Preta:a, pelo reconhecimento dos relevantes

;

serviços prestados à comunidade de nossa cidade

Art. 2.º - A láurea será outorgada em sessão solene

&

ser cesignada pela Presidência do

Legislativo.

Art. 3."
conta

-

,,

As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por

da

dotação

do

própria

orçamento

da

Câmara

Municipal,

suplemgemada

oportunamente, se necessário.

,

O;

1

,
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/
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Art. 4.“

-

entrará em Vigor na data de sua puélicação,

Este Decreto Legislativo

revogadas as disposições em contrário

“ªº”

%?Uº
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Sala das sessões, Ribeirão Preto, 30 de maio de 2 22
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JUSTIFZCATIVA
Pomada no curso de Licenciatura em Ecucação Artística corr; Habilitação
em Música pela Universidade de Ribeirão Preto (1978),
Graduada em Instrumento - Piano, pela Universidade de Ribeirão Preto
(1981).
Graduada em Fonoaudiologia, peía Universidade de Ribeirão Preto (2002).
Especialista em Voz, peão CEV

—

S?, (2C04).

Mestre em Saúde e Educação pela. "Universidade de Ribeirão

"Preto,

com

a

Dissertação: “Desvantagem Vocal em Cantores Amadoresªªi
Fundou o Coral Infantil da Unaero em '.986. Foi o primeiro coro aberto a
comunidade de Ribeirão Preto.
Participou de inúmeros encontros de corais infantis e infanto juvenis, dentre
eles: Encontro de Corais do Citibank, na cidade de São Paulo, em Poços de Caldas, em
Piracicaba etc.
Em 1996, participou com o core juvenil, de um encontro de corais na
Venezuela.
Promoveu vários encontros corais na UNAERIÁ
Em 1988, foi coordenadora de um projeto corfji em várias

CSCCLQS

estaduais

de Ribeirão Preto, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
Foi regente do Coral da Usina Santa Elisa, no periodo de 1979 a 1982.
Iniciou o seu trabalho como proFessora de Musicalização

e

de piano na

Unaerp em 1980.
Atuou como docente no curso de Musicoterapia
Música, nas disciplinas de Prática Vocal e Distúrbios da V oz

e
e

de Licenciatura em

da Fala e no curso de

Direito na matéria de Oratória, da Universidaoe de Ribeirão Preto.
Nos anos de 2006, 2007

e

2008 deu aulas

110

curso de Fonoaudiologia da

USP, como professora convidada, na materia de Voz Profissional, com os seguintes
temas:

“INTERFACE

ENTRE

A

FONOAUDIOLOGIA

E

O

CANTO”

e

“ORATÓRIA”.
Proferiu palestra para o curso de Música da JSP, com o tema “COMO A
FONOAUDIOLOGIA PODE AJUDAR O CANTOR”.
Para o curso de Fonoaudiologia da USP, proferiu palestras com o título:
“A INTERFACE ENTRE FONO E CANTO"
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Proferiu workshops para o curso de Pós Graduação da FORBV Faculdade
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, (USP), com o tema:

Poder da Voz

e

do Corpo na Comunicação“, nos anos de 2315, 20l7, 2018

e

“0

2019.

Iniciou seus estudos de Canto com a Professora Sandra lvlorani em
Campinas (1984).
A partir daí sempre estudou com professores renomados, como: Helly
Anne Caran (São Paulo), Francisco Campos (São Paulo), Celine Imbert (São Paulo),
Juliana Starling (São Paulo) e Davide Rocca (lâália).
Participa ativamente de concertos com
Preto, junto com o coro

e

e.

Orouestra Sinfônica de Ribeirão

como solista.

É regente do Coral Adulto da Uriaerp desde l996.
Participou

e

também promoveu vários encontros de corais com este coro,

sendo relevantes o COREARTE EM BARCELONA,

e

O

FESTIVAL E WORKSHOP

EM RIVA DEL GARDA NA ITALIA, FESTIVAL DXTTERNACIONAL DE PRAGA.
Atualmente atende como fonoaudióloga

:

professora de canto em clínica

particular.

Acompanhada pelo pianista Gustavo Molinari, ou com a Orquesrra Sinfônica
de Ribeirão Preto, se apresenta

não só em Ribeirão Preto: mas em todo o estado de São

Paulo.
É Coordenadora do Projeto “Tocando

&

Vida”, mantido pe la Orquestra

Sinfônica de Ribeirão Preto, através das Leis de Incentivo da Cultura: PROAC.
É membro da ALARP, Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto.

Prefeitura

Munlcipal tie

Ribeirão Preto
fls. 8/35
Camara Municipal de

“I““"Minimªl“

Ribeirãc

Geraln15

Estado de São Paulo

prºtocolo
Ho1ráriº
Data' causa?-â

Gabinete do Prefeito

122

Ribeirão Preto, 18 de abril de 2022.

Of. Nº 1.577/2.022—C.M.

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do
Município de Ribeirão Preto, comunico
Veto

Total ao Projeto

de

Lei nº

&

Vossa Excelência, que estou apondo
48/2021

que:

“ALTERA A LEI

MUNICIPAL Nº 1.196, DE 15 DE JUNHO DE 1962 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS (DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
O

CLUBE

ATLÉTICO

BRASILEIRO

DE

RIBEIRÃO

PRETO

PALMEIRINHA)”, consubstanciado no Autógrafo nº 44/2022, encaminhado
este Executivo, justificando-se o Veto pelas razões que adiante seguem.

1de3

»

.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

0

Projeto lei pretende dar nova redação ao artigo lº

da Lei nº 1.196, de 15 dejunho de 1962.
Todavia, esta última já se acha revogada pela Lei nº
13.958, de 16 de março de 2017, cujo projeto, curiosamente, foi de autoria do
Vereador Bertinho Scandiuzzi, também signatário do Projeto de Lei 48/2021,
A Lei nº 13.958/2017 tem o mesmíssimo conteúdo do
PL nº 48/2021, ou seja, declara de utilidade pública 0 “Clube Atlético Brasileiro
de Ribeirão Preto”.

Ainda que tal questão, à primeira Vista, possa parecer
de somenos imponência, na verdade não o é, porque

O

acúmulo ou excesso de

elaboração legislativa sem a necessária praticabilidade afronta aos princípios da
razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência (CE art. 111),
que são estruturais das atividades de todos os órgãos e poderes de Estado.
Destarte, sua violação conflgura verdadeiro desvio ou abuso de poder.
Expostas dessa forma, a razão que me levou a vetar o

Autógrafo Nº 44/2022 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à
apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de direito.

2de3
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Prefeitura MuniCIpaI de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Sem outro particular,
para reiterar a Vossa

Excelência,

os

aproveitamos a oportunidade

protestos de alto apreço e distinta

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

,

;

;

NOGUEIRA
Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

3de3

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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Estado de São Paulo
AUTÓGRAFO Nº 44/2022
Projeto de Lei nº 48/2021
Autoria dos Vereadores Matheus Moreno e Bertinho Scandiuzzi

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.196, DE 15 DE JUNHO DE 1962, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.
A

CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA

FORA/IA

DA LEI

APROVA:

Artigo

lº -

O artigo

lº da Lei Municipal nº

ater a seguinte redação:

lº

1.196, de 15 de junho de 1962, passa

declarada de “utilidade pública Inunicipal” o
CLUBE ATLETICO BRASILEIRO DE RIBEIRAO PRETO
(Palmeirinha), com sede nesta cidade de Ribeirão Preto.

Artigo

- Fica

Artigo 2º - Esta lei entrará em Vigor a partir da data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário, e, em especial a Lei Municipal nº 13.958, de 09 de

março de 2017.

Ribeirão Preto,

8

de abril de 2022.

23/21

lílíllíi'ãiiíº?7ª
ºªª ºª'ºªººêªHorá

Prefeitura Municipal de Ribeirz'
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13306/2022

Estado de São Paulo

1:514

Gabinete do Prefeito
Ribeirão Preto, 02 de maio de 2022.

Of. Nº 1.635/2.022-C.M.

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do Município
de

Ribeirão

parcialmente
MUNICIPAL

Preto,
o

comunico

a Vossa

Excelência,

que

estou

sancionando

Projeto de Lei nº 17/2022 que: “INSTITUI A POLÍTICA
DE

PREVENÇÃO

E

COMBATE

AO

BULLYING

E AO

CYBERBULLYING NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME

ESPECIFICA

E

DÁ

OUTRAS

PROVIDENCIAS.”,

consubstanciado

no

Autógrafo nº 46/2022, encaminhado a este Executivo, e apondo Veto Parcial aos
VX

dispositivos abaixo discriminados, pelas razões que adiante seguem.

Para tanto estou sancionando parcialmente a
14.684, de 02 de maio de 2022.

fls. 13/35
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

DISPOSITIVOS VETADOS:
Inciso VII do Artigo Sº, Artigos

60 e

9ª

JUSTIFICATIVAS DO VETO:
O Projeto de lei, em seu artigo que Sº, inciso VII, dispõe

sobre ações concretas a serem adotadas pelas Secretarias do Município, algumas já
existentes e em desenvolvimento em saúde, educação e assistencial voltadas à rede
pública do município; o artigo 6º não excepciona a adoção de seus termos na rede
pública; e artigo

9“J

franquia a regulamentação dos termos da ações ali preconizadas

havendo eleição da execução de atos concretos de administração, para os quais o
Chefe do Executivo não pode ser compelido a alterar os termos da organização de
seus serviços, não necessita de sua autorização e nem que lhe concedam faculdades,
de forma que acaba por criar verdadeiras obrigações.

Dessa forma, contornam o principio da separação de
poderes e reserva de administração em confronto com os dispositivos dos artigos 5ª;
24,

&

2º, 2; 47, II, XIV, XIX, “a” da Constituição Estadual.
Nesse sentido, calha apresentar os termos do V. Acórdão

de 01 de dezembro de 2021

ofertado na Adin n. 151161—91.2021.8.26.0000 de

relatoria do I. Desembargador Moacir Peres e que traz, entre outras, a análise da
configuração das leis chamadas de “meramente autorizativas”:

Ç

l

AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

xy”
“&“

Lei n. 2.876, de 21 de junho de 2021, do Municípi

dei.

_

Ita ecerica da Serra,

ue “autoriza a cria ão do P ro rama

2delO
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito
de auxílio

emergencial

aos motoristas de transportes

escolares do Município de Itapecerica da Serra”.
USURPAÇÃO DE COMPETENCIA

MATERIAL DO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Legislador que, ao
autorizar

o

Poder

Executivo

a

conceder

beneficio,

imiscuiu-se no desenho de política pública assistencial,
que

se

insere

no

âmbito

da

chamada

reserva

da

administração. Situação que deve ser definida diretamente
pelo Chefe do Poder Executivo. Ofensa ao princípio da
separação dos poderes. Desrespeito aos artigos Sº e 47,
incisos II e XI, da Constituição Estadual,
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. Lei que regulamenta
matéria orçamentária. Necessidade de edição de lei formal
de iniciativa do Chefe do Executivo, dada a natureza das

regras legais. Violação aos artigos 174, inciso III, e 176,
inciso I, da Constituição Estadual.

NATUREZA AUTORIZATIVA DA NORMA. Não
cabe ao Poder Legislativo autorizar

o

Chefe do

Executivo a exercer suas competências. Autorização
que não afasta a necessidade de apreciação da
constitucionalidade da norma. lnconstitucionalidade
configurada. Ação procedente.

No

VOTO

n.

34.417

da

ação

direta

de

inconstitucionalidade em referência, foram ventilados inúmeros julgados do C. Orgão
Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a demonstrar: 1) que as
leis, ainda que autorizativas, quando interferem em atos da exclusiva competênciaªdo
Chefe do Executivo, contornam o princípio da separação de podres e da
administração; 2) por isso acabam se revestindo do caráter de determinação.

de

reseW/a

ª,?

3delO
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Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Confira-se:

DE

DIRETA

AÇÃO

Especial:

Órgão

deste Colendo

entendimento

“Outro não é o

Lei nº 3.580, de 12 de

INCONSTITUCIONALIDADE.

junho de 2019, que autoriza

Poder Executivo a

0

"implantar nas escolas municipais o Programa "Horta na
Escola". Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao
princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei
de

impugnada,

autoria

parlamentar,

que cria novas

atribuições a órgãos da administração municipal, violando
os artigos Sº, 24,

&

2º, item "2", e 47, incisos II e XIX, "a",

da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade manifesta.
Lei

meramente

Municipal

que

não

Prefeito

Irrelevância.

autorizativa.

de

precisa

do

autorização

Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva
competência. Norma impugnada que, na verdade,
contém

indisfarçável

"determinação"
sendo,

0283820-50.20118.26.0000)

inconstitucional,

manifestamente
(TJSP;

procedente.

de

Direta

2138640-17202113.26.0000;

nº

(ADIN

isso,

por

julgada

Ação

Inconstitucionalidade

Relator (a): Des. Ferreira
”

Rodrigues.

l

l'

Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
São Paulo
de

-

&
JustL'ç

l
,

*.

º/

e

N/A; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data

Registro:

22/10/2021)

INCONSTITUCIONALIDADE

AÇÃO
Lei

DIRETA
nº

4.760,

DE
de

09 de novembro de 2012, do Município de Mogi Guaçu,

4de10
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito
de iniciativa parlamentar com integral veto do Prefeito,
que dispões sobre a 'cobertura de sinistros (roubo/furtos)
de veículos

automotores nas áreas de estacionamento

rotativo e pago (zona azul), com outras providências'

-

Alegação de usurpação da competência privativa do Poder
Executivo, violando a separação os poderes, bem como
não

indicação

INICIATIVA

da

de

fonte

Projeto

custeio

apresentado

VICIO

-

DE

parlamentar

por

direcionado a implementação de cobertura securitária no
serviço público prestado sob forma de estacionamento
rotativo em vias públicas (zona azul)

-

Descaracterização

da natureza autorizativa em função de diretrizes que
colocam obrigatoriedades a serem cumpridas pelo Poder
Executivo Prerrogativa estabelecida no inciso X do artigo
24 do Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal 9503/97,
com a redação da Lei 13.154/2015), que não caracteriza a
competência concorrente do Poder Legislativo para atuar
na regulamentação do estacionamento rotativo pago nas
vias públicas * ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no
exercício da competência

concorrente,

adentrar em

matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do
Poder Executivo Lei objurgada que cria critérios que são
da alçada dos órgão executivos de trânsito do Município CUSTEIO Indenizações que não podem ser consideradas
despesas

'pontuais'

na

forma

do TEMA 917 em repercussão geral do

do

STF.,

preceito
ou coin

limite de pagamento somente com as receitas obti as na

CÚQX'

cobrança da zona azul, dependendo de estudos do

_“

.

,;

'eIX

Executivo para previsão no orçamento anual em função

SdeIO

*

gw.gy
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Gabinete do Prefeito
das

estatísticas

criminais

localidade

cada

em

-

Determinação no artigo 6º da

REGULAMENTAÇÃO

referida Lei da sua regulamentação pelo Poder Executivo
no prazo máximo de 120 dias, sob pena de vigência
automática

—

Ausência de hierarquia entre os Poderes
verificada

Inconstitucionalidade

-

dispositivo

nesse

-

Ofensa aos artigos Sº; 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 'a';
e 144 da Constituição Estadual Precedentes deste Órgão

Especial MODULAÇÃO Aplicação de efeitos 'ex nunc'
para preservação do ato jurídico perfeito das indenizações
pagas desde a vigência na norma, em 2012
procedente,

Inconstitucionalidade

Ação julgada
Direta

(TJSP;

modulação.

com

-

de

2286026-85.2020.8.26.0000;

Relator (a): Des. Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo

-

N/A; Data do

Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021).

Nessa mesma seara encontram-se

Direta

OS

seguintes arestos:

Inconstitucionalidade

de

23047573220208260000:
Ementa:

DIRETA

AÇÃO

INCONSTITUCIONALIDADE

-

Lei

DE
Municipal

-

Município de Registro - Lei nº 1.901, de 22 de abril de
2020, que "autoriza o desconto automático de créditos do
saldo do aplicativo do

estacionamento

rotativo como

tarifa de regularização, pelas irregularidades cometid s,
alterando 0 artigo 10 da Lei nº 210/2001, e adici
tempos de alocação de vagas a serem previstas no

concessão/pennissão"

-

nai S'?

aç

“ªe

Ofensa ao princípio da se a ação

6de10
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Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito
dos poderes

Vulneração à reserva da Administração

-

-

Desrespeito a competência normativa, consoante disposto
nos artigos Sº; 24, parágrafo 2º, item 2, 47, incisos II, XIV
e

XIX, 'a', e 144 da Constituição Estadual - Ação direta

julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade
da mencionada,

Comarca: São Paulo Órgão julgador:

Órgão Especial Relator(a): Ademir de Carvalho Benedito
Data de julgamento: 15/09/2021 Votação: Unânime Voto:
52218

Direta

Inconstitucionalidade

de

23021460920208260000:

Ementa: Direta de lnconstitucionalidade. São José do Rio
Preto. Art. 3“ da lei nº 13.653, de 7.10.2020. Lei que que
"dispõe

sobre

as

ações

de

preventivas

combate

à

depressão e ao suicídio em crianças e adolescentes nas
escolas públicas ou privadas, no âmbito do Município de
São José do Rio Preto, e dá outras
Reprodução

literal do texto

providências".

impugnado:

"As escolas

poderão fomentar ou fazer parcerias com instituições
públicas, privadas e religiosas para promoção de palestras,
workshops,

apresentações

instrumentos

alusivos

ao

culturais,
assunto".

dentre

outros

Iniciativa

da e.

Vereança. Alegação de vício de iniciativa e invasão dos

juízos

de

conveniência

e

oportunidade

que

remanescem em mãos do Prefeito. Leitura conforme a
Constituição em relação à rede privada. Ação procederíte
em parte. Violação dos arts. Sº, 47, XIV e 144 da Co

t.

Estadual. A lei vergastada, tocante à rede pública,

i

que indique ser uma faculdade do Poder Exe

Tilly
tivo

7de10
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

instituir parcerias,

incorre

em

evidente erro de

iniciativa, visto que a matéria disciplinada se relaciona
com a atuação administrativa do Município, invadindo
as atribuições do Chefe do Poder Executivo e, assim,

ofendendo ao principio da separação dos poderes.
Como já anteriormente predicado perante este colendo
Órgão

Especial,

atividade

de

trata-se

nitidamente

administrativa, representativa de ato de gestão, de
escolha política para a satisfação das necessidades
direitos
vinculadas
essenciais
aos
coletivas,
fundamentais. Assim, privativa do Poder Executivo e
inserida

esfera

na

Administração.

do

poder

Declaração de

da

discricionário

inconstitucionalidade

do

art. 3º da lei municipal de São José do Rio Preto, de nº

13.653, de 7.10.2020, em relação à rede pública, com
interpretação
escolas

conforme a Constituição em relação às

particulares.

São

Paulo

Órgão

julgador:
Relator(a):

Comarca:

Roberto

Caruso

Órgão
Especial

Costabile

e

Solimene

Data de julgamento: 21/07/2021
Direta

de

Inconstitucionalidade

22610553620208260000

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade.

Lei n.

2.452, do Municipio de Várzea Paulista, de iniciativa
parlamentar, que "autoriza o Poder Executivo a criar o
Canil Municipal de Várzea Paulista e dá outlas
providências". Não apenas criação de órgão público
definição de suas finalidades e competência de at

aâão,
X

'

como ainda cometimento de inúmeras novas atribui ões a

8de10
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Gabinete do Prefeito
variados órgãos da Administração. Situação que não se
altera pela referência à concessão de mera autorização ao
Poder Executivo. Vício de iniciativa e afronta à reserva da
administração. Tema 917 do STF. Precedentes do órgão
Especial. Ação julgada procedente. Comarca: São Paulo
Órgão

Órgão julgador:

Claudio

Relator(a):

Especial

Godoy Data de julgamento: 14/07/2021.

Direta

Inconstitucionalidade

de

21432081320208260000

INCONSTITUCIONALIDADE
Municipio de Guarulhos

DE

DIRETA

AÇÃO

Ementa:

Lei

-

Municipal

Lei n. 7718, de

-

-

de maio de

3

2019, de autoria de vereador, que cria o "Programa
Municipal

Assistência

de

Microcefalia

dá

e

Incompatibilidade

Administração

-

princípios

Ocorrência

e

-

da

harmonia e

da

reserva

da

Análise de ofensa a

1.

-

de

providências"

Poderes

os

Portadora

Criança

outras

com os

entre

independência

à

dispositivos da Lei Orgânica do Municipio de Guarulhos Inadmissibilidade

Ausência de

—

Inconstitucionalidade
legislativa

que

genericamente

formal

não

material

e

limitou

se

objetivos

parametricidade

a

diretrizes

ou

-

- 2.

Atividade

estabelecer
a

serem

adotados quanto à instituição de política pública: cria
obrigações

e

delimita a forma
Pública,

Administração

modo de agir hda

e o

trata das

Secretaria Municipal de Saúde

e

atribuiçõ sx

determina a p ak
!

de atos administrativos
artigos Sº, 24,

&

materiais

2º, 2, 25, 47,

11,

-

3. Violação ao

XIV e XIX, 'a' - Ação

9de10
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito
procedente. Comarca: São Paulo

-

Órgão julgador: Órgão

Especial- Relator(a): Carlos Augusto Lorenzetti Bueno
Data de julgamento: 03/03/2021.
Expostas dessa forma, as razões que me levaram a vetar
parcialmente o Autógrafo Nº 46/2022, submeto o VETO PARCIAL ora aposto à
apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de direito.
Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

"CNL,"

«/

:

UAR ENOGUEIRA
Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSAM)RO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E ST A
10 de 10
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AUTÓGRAFO Nº 46/2022
Projeto de Lei nº 17/2022
Autoria do Vereador Alessandro Maraca

INSTITUI

A

POLÍTICA

BULLYING E AO

MUNICIPAL

CYBERBULLYING

NO

DE

PREVENÇÃO

E

COMBATE

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO

AO

PRETO,

CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
A CÁMARA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRE TO, NA FORMA DA LEI. APROVA:

Art. lº Fica instituída a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Bullying e ao
Cyberbullying no municipio de Ribeirão Preto.

Art. 2" São princípios que regem a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Bullying e

ao Cyberbullying, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e da

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/ 1988):

I - a igualdade;
II - a fraternidade;
III - a liberdade;
IV - a união, a paz e a cooperação entre as pessoas;
V - a cultura da benevolência;
VI - a não discriminação e a não violência, com o respeito e a valorização às diversidades;
VII - a universalidade de direitos;
VIII - a equidade e a justiça;
IX - a empatia;
X - a inclusão social;
XI - a educação, a ampliação das consciências e o desenvolvimento das potencialidades;
XII - a prevenção, O combate, o tratamento e a conscientização sobre a depressão e outras
desordens psíquicas;
XIII a maior difusão e aceitação dos conhecimentos científicos.
—

Art. 3“ Para os fins desta Lei, são considerados bullying e cyberbullying todo ato de violência
física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por
indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimida—la ou agredi-la,
causando dor e angústia a vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes
envolvidas; podendo abarcar, afora outras atitudes:

I - ataques fisicos;
- insultos pessoais;
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV - ameaças por quaisquer meios;
V - grafites depreciativos;

II
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VI - expressões preconceituosas;
VII - isolamento social consciente e premeditado;
VIII - pilhe'rias.

Parágrafo único. Haverá cyberbullying quando utilizados

os instrumentos próprios da rede
mundial de computadores para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais
com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial.

Art. 4º A Politica Municipal de Prevenção e Combate ao Bullying e ao Cyberbullying terá por
diretrizes, dentre outras:

I - a ampla discussão e aplicação da ética, da

justiça, do respeito mútuo, da colaboração, da

amizade, da não violência e da valorização das diversidades;
O reconhecimento da importância da familia e da escola no
processo de crescimento e para
a vivência de valores, amor e respeito ao próximo;
III - a mobilização de toda a comunidade escolar e da coletividade para a reflexão sobre a
problemática do bullying e do cyberbullying;
IV - a promoção da chamada educação inclusiva;
V - a prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying como mecanismos de melhoria da
qualidade de vida e da educação, assim como contributivos à erradicação do analfabetismo e da
evasão escolar, já que crianças e jovens ou têm dificuldades de aprendizado e traumas e/ou
abandonam as escolas por serem vitimas;
VI - a prática de atitudes mais positivas, sociocêntricas e altruistas, sobretudo dos educandos,
em relação a si e aos outros, colaborando para uma sociedade mais justa, humana e solidária;
VII - fomentar a paz, o respeito, o combate às desigualdades e a empatia entre as pessoas,
especialmente no ambiente escolar;
VIII - respeitados os critérios de conveniência e oportunidade das Administrações Públicas
Municipais ou Estaduais, a inclusão de ensinamentos de combate ao bullying e ao
cyberbullying às matérias dos conteúdos curriculares e extracurriculares, de maneira
contextualizada, interdisciplinar e, se possivel, lúdica;
IX - a produção de dados informacionais, técnicos, comunicativos e estatísticos de modo a
embasar ações que visem a erradicação do bullying e do cyberbullying, assim como que
possibilitem os plenos exercicios tanto da cidadania quanto do livre—arbítrio às individualidades
e consciências;
X - a realização de programas municipais voltados a conscientização e extinção do bullying e
do cyberbullying, em todos os âmbitos, idades, camadas escolares e sociais.

II

—

Art. Sº São objetivos da Política Municipal de Prevenção

e

Combate ao Bullying e ao

Cyberbullying:
I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying e cyberbullying) em toda
a sociedade;
[[ - eliminar todas as formas de discriminação, promovendo a igualdade social;
III - unir os serviços públicos e os particulares, formando uma rede sistêmica e sinérgica de
prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying;
IV - capacitar docentes, equipes pedagógicas e profissionais da saúde para a implementação
das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema;
lx)
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V - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação sobre os
perigos e malefícios do bullying e do cyberbullying;
VI - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da
identificação de vítimas e agressores;
VII - dar assistência psicológica, social e jurídica as vítimas e aos agressores;
VIII - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma
de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo;
IX - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma
cultura de paz e tolerância mútua;

X - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e
instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de
comportamento hostil;
XI - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência,
com ênfase nas práticas recorrentes de bullying e cyberbullying, ou constrangimento físico e
psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de
comunidade escolar.

Art. 6º É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas
assegurar medidas de conscientização,
cyberbullying.

prevenção,

diagnose e combate ao bullying e ao

Art.

7" Para a efetiva consecução dos fins aludidos nesta Lei, a Câmara Municipal de Ribeirão
Preto poderá promover anualmente, com o objetivo de gerar diálogo, conhecimento e ações na
cidade sobre o tema, as seguintes práticas:

ª lª

O intercâmbio de estudos, técnicas e experiências em educação, psicologia, pedagogia,
assistência social, saúde e tecnologia da informação, convocando os pais e responsáveis pelos
educandos, os experts, as lideranças setoriais, comunitárias e as empresariais, os representantes
governamentais, componentes do “terceiro setor” e a população em geral para difundir
conhecimentos e empreender esforços na prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying
no municipio, realizando ainda na sede da Câmara Municipal:

I a “Conferência Municipal de Conscientização, Prevenção, Combate, Diagnose e Tratamento
ao Bullying e ao Cyberbullying”;
[] - núcleos de estudos, debates, mesas de diálogos, rodadas de ideias, palestras, seminários,
cursos, oficinas, simpósios, congressos, fóruns, audiências públicas, consultas públicas e
demais mecanismos de participação popular para a conscientização sobre o tema.
—

2ª Firmar convênios e/ou termos de intenções, se necessários, com a União, o Estado ou o
institutos
Município, bem como com as faculdades,
universidades,
tecnológicos,
profissionalizantes, associações ou fundações cujas finalidades estatutárias sejam educacionais,
visando programas integrados de cooperação, aperfeiçoamento técnico e solução dos
problemas envolvendo o bullying e o cyberbullying.

&

Visitar, ser visitada, receber, enviar dados e/ou representantes às instituições educacionais
do município de Ribeirão Preto, possibilitando, assim, dialogar e conhecer diretamente a
realidade dos alunos, professores, diretores, assistentes, monitores, educandos e educadores em
geral, sobre a ocorrência de bullying e do cyberbullying em cada instituição de ensino.
&

3o

u;
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4ª Publicar tutorial e/ou cartilha, transmitir online os encontros que realize e difundir
conhecimentos por meio da TV Câmara, da Rádio Câmara, da internet e dos demais
departamentos do Legislativo Municipal.

5

Art.

80

Art.

9“

Nos termos do artigo 6º, da Lei Federal nº 13.185, de 06 de novembro de 2015, com
vistas à publicidade, transparência e acesso às informações, assim como para planejar e
aprimorar ações, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto publicará em seu site oficial os
relatórios bimestrais que produzir sobre as ocorrências de bullying e cyberbullying no
municipio.
A seu critério, poderá o Executivo regulamentar a presente Lei, no que couber.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessária.

Art. 11. A presente Lei vigorará a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário, notadamente a Lei Municipal nº 12.587/2011.

Ribeirão Preto, 8 de abril de 2022.
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harmonizar a proteção ao meio—ambiente com

-—

o

desenvolvimento

socioeconômico e & íocíusâo da popuâação no processo de geração de
fenda, íâmpeza, coleta, áesâioação e ãísposição aáequadas dos resíduos
eoíídos no município;
não gerar, reduzâz, reutiíâzar, recicãar e àraâar com eficiência os resíduoe
eoíàdos, com o píeoo envoivimenào cia sociedade eivií no processo de
eoíeâa; desâínacão e disposição desses reoídooe;
Tªx?
eoocíamar os cidadãos, cooseíhos ãe bairros; íoetííuíções religiosas,
cooáomíníos e condôminos, associações, fooáaçõee, cooperativas, 05
grupos cívicoe em gerei e ao empreses Visando à cooetítuição de forças»
âareía comunitárias voítadas tamo & qualidade e eáoeacão ambieoâais,
qoanào ao oeseovoívimento de suas Iocalídeáes e ãe e;;ucía ao próximo;
“Rf »»

—-

informaçâo, conscientização, colaboração, soiidariedade,
aseocâação, cooperação, co-planegameoâo, co—gestão e co—responsabilâzação
de todos em reâação aos resíduog sóiídoe e bens;, otimizaodo & Coleta
seíeâiva e reduzindo o voíume de rejeíâoe em Ribeirão Preto;
VE.

»

Víª

estímoíar

&

criar poíos conscientes, operanªzes e voitaáoe à resçonsabilídaâe
eomparíílhada peão cício de Vida dos proáuâos, ateoáendo aos
cieseovoívímeoíos embíeotaí, socíaí, saniâárâo e ecooômâcodo município.

Ari;

—-«

E?“

Para os fins áeeta Lei Complementar consiàeramwse:

í » reciclagem: çrocesso ãe alteração cães propriedades físicas, físico—
qoímícas ou bioíogícas dos resíduos soíídog, com o fim de transformei-los
em iogumos ou novos proouâos;
reutilização: processo de aoroveââameoto áos residooa SÓiÍdOS ou bens
sem sua transformação bíoíogica, física ou físicowquímica, ou ainda, sem
aãíeração ãe seu formam, destinação e foneiooaíidade;
Lâíí

«-

circulação: emeréstimo ou troca ãe reuíiââzáveêe;
É? “ resíduos sólidos: maíeríaí, substância; oejeío ou bem. descartado
resultante de atividades humanas em sociedeoíe, & cuja destinação final se
procede, se propõe proceder ou se eeâá oªorigado & proceder, nos estados
sófíãdo ou semiesóíâdo, bem como gases contidos em reeípíenàes e líquidos
coias particuíaridedee tomem inviáveâ o seu íaoçameoâo na reafie pública de
esgotos oo em corpos d'água,, ou exijam para ieeo soiuçõee técnica ou
ecooomícameote íoviáveís em face ãe meíhor tecnoíogâe disponível;
V
rejeiâos: reeíêuos sóiídos que, depois; de esgotaàas todas ao
possíoiíídades de %ratameoâo e recoçeração por proeeesos tecnoíógicoo
dieponãveis e. ecooomicameoie viáveis, não apreeemem outra possibilidade
que não a disposição fina,? ambientaêmeme &deeâuade,
HE

««

-—
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aº

implementação e Operaeíenaíizaçãe da Peíítâca Municipaâ de
incentivo à Deaçãe e Circulaçãe de Recicláveis e/ea Reutâíízaveis será
baseada, prierítaríamente, nes seguànâes parâmetms e critérios:

Ásia

A

âíº Quanâe aos predates a serem áeaães ea círcuíaáos ãebjetes):
residues sóiídes recâeíaveis deaveâs sãº as maâerâaís inorgânicos
descartadºs pela ?epuíação, passíveis de referes ae cida proáutivo, come
metal papai, papeâãe, Vidro e elasâíw;
H « bens reutilizáveis doaveis eu eircuíaveis são as maâeriais inorgânicºs
direcãenaáos peãa populaçãe, passíveis de reaso sem suas transformações
bieiógiea, física ou físico-qnímiea, creme garrafas, pratos e atensílies de
VÉdfO, talheres, eietrodoméstices, móveis,. Éivres, mapas, agasalhos,,
»

Ei

ceªaerateres e (micras;

as residues orgânicos, as recícâaveís, as reutilizáveis e os regeitos serãe
embalados separadamente, e com Visível identificaçãº, a fim ele facíííâar a
cerreâa destinação as doações 011, às círcuíações dispostas nesta Lei
Cempíemeatar»

HE

—

&? Quanto aos deaãores e suas posturas:
? _- as Pessoas Físicas
poderãº:
a) eaganizarse em redes sºciais, grupais eu vizinhança e maater cadasâm
de denatáríes, os quais reeeíherãe os respectivas recicláveis ea
reutilizáveis eas lixeiras ou nichos esçecífícos, áíretamente cem cada
parââcalar eu neuâre Íagar de carmem acordãº;
%) ãoar a aígaem da mesma Vizinhança, bairrº ea regiãº são demãcílíe
e/ eu residência do áoadef eu deatras leealíáaães, podenda as
âoações serem Éevaâas as eneontm cios áenaâasíes, para viabilizar e
até facilitar a Éegístíca ãe entrega dos bens deaães;
c) dear es recicláveis e/ eu feuàââízaveís a qaem lhes aprºuver,
atentandoee, eeníude, as pessaas erierizaáas ne %? deste artigo.
É - aos Cenáamínios resíáenciaís em cºmerciais, respeitas as regras
censâantes nes aràíges 1.333 e seguínâes são Códige Civil (Lei Federal nª
30,456; ãe ?O de Éaneiro ãe 2962), dentre ÚUÍÉEZS, facuíâam—se as seguintes
esceíãas:

a) separar em sacas, lixeiras, bags, ceaâaíeers eu eatms recipientes as
recicíáveis para facilíâaa a deaçae, peáeaão Cªiga? os resíduos sóíídes
33)

eu beas aºs príositárâes previam—s no 5333 àeste amiga;
ff
iguais às ”pesseas físíeas”, alíeeas “a' a I; & Cão incise E, pederãe
manter eaáasàm de passíveis donatárâes eu áestínaàarios, iegístâea cie
S'
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distribuição

e clareza sobre 0 ªwe—arbítrio à

bens;

áeaçãe

OU.

à circulaçãº de

serem doados

e)

manter caixas ou «temperªmentºs ãe íâens reuâííízáveís
eu círculaãos enâre os ceedômínes eu & terceirªs;

&)

em relaçãô & íivms, além cia separaçãe e deaçãe & %erceíms, pederãe
eoneervar estanâe ou mebiííáris divefse com &CGTVO liâeráríº & ser
censulâade, Circuladô Gu doado enítre as ?róçríôs cendôminos, come
mecamsmes de íncenââva à leitura;

e)

criar um “varal solidário” ou sistema ãe recolhimento e Separaçãg em
euaa áependêncâas, prgxímídaáes eu nouàm Éocaí, para & doaçãô de
mapas, agasaíhos, cobertores e eaiçaáes, eu ainda, com periodicíàade
e íogística que meIhQr íhes agronvef, fecehef e dear esses itens &
âenaªâários específicos,:

Í)

reunir e doa; as resíduos de óíeas áômésâíees eu industriais à
predaçãe de sabão cm bioáiesel, cumprindo—se, %eãavía; & Íegíslaçãe

&

ambiental e saniâáría apííeáveí à espécie,:
g) ímpêanâay sistema de compostagem gaara residues sólidos orgânicºs e
artícuíar com os agenâes ecºnômicas e seeíaãs fermae de ufilízaçãe de

campeão proâuzíde.

ceoperatívas, íanchoneâes, eamâinae, resâaurantes, mercados,
supermereados, cuâros esmeeíecimenâes empresariais e às fáhrícas, afora &
feealâade de efetivarem as afinªções, círcu'âações, recidagens eu
reuâíiízações nos meemgs meídeg preconizaâgs nos: incisºs anãeriores deste
parágrafo, respeitanáe—se & íºgística severga e & Ãegisíaçãe inerente as ciclo
de Vida dos pygdaâes, peâeyão príegízar eeíúrçoe à referida deaçãe das
residues ãe óíess para & faõrâcaçãe ãe sabãe am de bâedâegel—
êãº Quanta ass âonatáríes, es beam recídáveís e/eu reutilizáveis serãg
peefereneíeímente deadc—s & quem se eraquadre em uma eu mais das
HE

—-

às;

seguintes Situações:

responsável per erâamga Gu adoãescenàe (âefínâdgs pelo art.
Éedeeaã nº 8669/96), par íãese eu ?O? pessea eam àefíeíêneia;

;?

—

2”,

cães

Leí

família momeparergtaã;
EH »
pessoa cem Made iguaã ou sapefim: & 6% (aessenâa) anºs (idosa), nºs
termºs do art. lº, da Lei Federaí nº 13.741; de lº de Outubro de 2063

H

»

imegramte

Sie

íEstatute de Idem);
EV

w

pesssa com deficiência, assim defizaíâa eenferme

Federal nº 13.146; de
Deficiência);

(36

de jeãhe

cie

0 arºs. 2ª, cia Lei

2015 (Estamâe da Pessoa com

Râhaâf

V

«

VÉÇ

—

a Wata

easaí ou unipessea desempregaâa e eem renda,pessoa em situação de rua;

eutros em esàaáe de vulneraªaííídade eecíaí;
VH? » entiáades sem fins Éacraâives;
Dªí
assecíações em cooperativas ãe catadores de maâefiaís recícláveia eu
reatííâzaveís, fermaâmente censtítuídaa e que tenham a cataçãe comº única
VH

»—

—

fame de regada;

)(

óa'gãos públicas assísâeaciaísf eâucacâenaís, áe segurança, ãe gaúde

»

e/ eu emergenciais.

Quanta ae impacto sacia? das áoações e eiraalações trataáas nesta Lei
Campíementar, deatm do pessiveí, ateaàeruseuãe as seguintes finalíáaães:
Í » geração de frabaího, renáa e eceefícíêacâa;
€€€?

H

—

HE

»—

EV

V

saeâenâabííidade e equilíhrio ambientais;
?mgreaso eceaômice e austeniávei aaa regiões aia eiàade;
inclusões seciaí, educacionaí e amªsíenªzai;

«
»

“ªv?"

meíhoría áa quaiidade de vida e saúde fias pessaas;
» àímínuíçãe das desígnaãdadea secíais;

VM

»

dimiamiçãg da pobreza e da fome;
diminuiçãº da marginalidade;

VHÉ

&

IX

êimínuíçãe da drogadição;

»

âiminuâçãe das “pessoas em situaçãe de acumulaçâe”.
Art 5º Os eondomínígg residenciais eu cemereâaís Éocaíãzades na cidade de
Rieeírão Preto &everão:

X

-—

afãxar cartaz em suas depenáêncías em Eecaê Viaíveí e cie facil acesse:) ao
púhiâco, cem os seguintea áízeres: “Separar 0 Eixo, recidar e reaíiíizar
promeve traªoalhú, renda e proâege e meia—amªbíente. Seja conscienàe e
? »-

seíâáarie, Consulte a lista de àestímatáríeg de seu cendemínio e doe seus
recâcíáveís e reutãêízáveisã”;

manter cadasªzm aceasíveí a sem; eamãõmâzws Cie poasíveãs donataríos
de yecídaveis e/ ou reutííízaveís, cem atãnetaâe Raica a ser produzida ãe
mede a respeitar as cenvençães cenáaminiais, bem came eventuais
áeêiberações em assembíeíag coieâivas rags cendemãaíes, nas moldes cia
Éegísâação civií apâicada ae caao;
”53

w
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sepresenâaâes por seus síndâces cm aámínístradares devidamente
cczzstítuídes, CDIRHJQÉCaI às autoridaáes públicas municipais sabre as casas

H »

da conáõmíncss em “situação de acumulação”,
para & farmacia das pmvíáêncías prevísâas 3:10 Decre'àe MaaicipaÉ nº 284, de
22/88/2019 e outras normas Que %he suceàam GU compâementem & eficácia.
de indícios Ga

OCÚÍIêDCÍaS

O dsscumpfímesm a ªim dos incisos da presente amiga
acarrstará muita administraâíva as coaágmínie no waãgr às 100 (sem)
UFESPS, apíicaãa em câobm nc: casa de remdáência.

Éazágraío

úniw

Art. 5“ às oríénàações esta?:«eíecíãas nesta Lei Compíementar não afastam a
passíbiiâdaãe ãe as pessoas Éísícas ou Éurídícas darem G destina que melhar
lhes apmuver aºs seus reciciáveâs eg! ou reuâiíâzáveis, vigencia, à
cífcansíâncía; o principia fia autºnºmia da voaíads diante da próprio
paârímônia.
Ária, ?“ ?esmanecs à Adminisâraçãa Públâeza Manicípaí a facuíáade de dºará:
os bens móveâs inservãveãs de seu ?atrimôníg, exclusãvamentg para fins e
asa de ínâzeresse sºcial, açós avaiíaçãa às &?Grmnídaãe e conveniência
sacíoeconêmica em reiaçãô à escºlha às entra fôrma de alienação, nºs
ÍÉÉTHIGS da aíínsa “a”; do inciso II, de art. 76, aia Lei Fecíêraí nº ªliª?» de O?
de abril ás 2021 (Neiva Lei de Licitações e Cantraâôs); pedemáe adôtar ou
nas; Em tºda Gu em parte, as negras, fcn'mas de doação; fínaliáades saciais &
denaàários prsvisâgs nesta Lei Compiemeniaa
Art 8º Para aconsecuçãc das fins previstss nesta Lei Camplementar, serãe
uâêíizadas as termãnoíôgias & âísposíçães cia Leí. Feássaí nº 12.305, de 02 de
agôstí) de 2339 (Poíítíca Nacional de Resíátaôs Sóiidosj; e da Lei
Ccmpíementar Municipal nº 2538; às "38 de maiô de 2321 (Pºiítica
Municipaí ds Resíduos Sólíàgs e Lâmpsza Úrbana).
Am.; 9º A seu critério, poderá O Executivo rêguíamenâar a presente Lai
Camªiemeatar, na que Cºube?»
Arãº 18 As âespesas decºrrentes da execuçãf) áesta Leí Csmpíememat
mºrrerão por conta às dotações orgamsnfàrias próprias, suplementadas se
necessária.
Ária 11 Esta Lei Csmplemenâar Vigasrará
fsvºgadas as ãíspasições em contª;

Sala das Sessõe

a.

p

"rir

da data de sua publicação,
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ÉUSTÍFICATÉVÁ
Brasi? produz, em média, 79 milhões de %Gneíadas de lixo par
ane; das Quais 30% poderiam ter sifão apreveifades, mas somente 3% sãe
Cª

reeíeíedes.

Em Ribeirão Preto, além da coleta comvencíeeai do íixe,

&

Ceerãenaãeria de Limpeza Urbana Maeíeipa? reaiíza reeoãhimento dos
maâeríaís reeicíáveíg pelo Sietema ªperta & perâa“ e eeíeâa penteaâ.
O materiaâ receihãde e áestieado para caoperatíva ”Mãos
Baias", ende sâe realizadas fria g em; seíe Ç ãe, acºndicionamento e
desâinaçãe fina?
Amíúde, & prºjete ”Mães Daãas” “busca ídenâíficar, cadastrar;
censtâmír e censoíídar grupos; de caâaderes, em maias as cincº Regiões do
menieípío de Ribeirão Preto, crianãe uma rede de íncíusão social e de
recíelagem de resíduos em tado o manicíçíeº.
A coieâa seletiva ãe nessa cidade àambêm cenâa sem & veíerosa
ainda de projete ”Catasonhe ”, que ebêeâíva implementar um sistema de
coíeta seíetíva mm & inclusãe de eaâaâcyres em um território (ía zºna oeste
de Ribeirãº Preto.
&

Há pomos de eeíeías de regídues em aíguns estabelecimentoe
manicípaíe que se voluntariam, assim como pesseae físicas e gurídícas, das
mais diversas ardem; e camadas sºciais, Efeítaáas-se à eataçãe ãe recíeíáveís
e reutilizáveis em nosso município, mermenâe após 9 agravamente da
síâeação econômica de país cem & panáemía de caem—É?.
Exatº, país além da preservaçãe ãe» meia)—ambiente,, & lixe
repfesenta predação de riqueza,. mãe de sbre (árabalhe) e
reaproveiâamenâo de recursos, conjugando fatores embieetaís, sociais e
eeonômiees.
A àímieuiçãe cies rejeíâ'es e a maximização de reapeeveitamento
dee resâáuos sólidas está direta e prepareionelmeme reíacíonada à
eveânçâe ães pºvos, sohreâuáe ecoíógiea. Países como Alemanha, ]apãe,
Suécia e Egtados Unidos da América sãe óâímes exempíesª.

() Acefdo Mukíâaterah Leí Cemplememtar Municipal n
2638/2833, firmada em 82 de setembm ãe 2.933, que 53335911 a integrar e

()

ª

?
3

Mães:ffwww.rãbeifaeprete.spgov.bf'fpertaâfwefderzeéerâa—ãímpezaãeeêe'ía-câe—Íixe—seãetíva
í—pâano—res%due-soiídes—auãpâf
%:m::s:ffwww.fíbeiraopfete.sp.gov.kat-ff?Eesf'spíaegªpâazzeóãâêíâ
híàpsszwwwí2.senaào.%eg.briemdiscessaeíediceesãresêdeas—sei%dasimtmde—mme-a—ôf—bilhees—de—
%

Eeneíaãas—por—ane/eomo—aiguns—paises—âratam—sees—resideas
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anexe I, da Lei Cemplemeetar nª 2538, de 25 de emir) de 2012 (Plane
Municípal ãe Resíduos Sólícles e Limpeza Urªeena) _- estabelecerz enquante
mete & lengo preze ae municíçíe 88 a 28 arme, as eeguânres disposições
- Premover & cºleta seletiva, perra & aporte, de lerma atender 186%
de pºpulaçãe;
Aumentar em lik???) os pentes (le entrega veleeâáría de recicláveis;
- Númere de cooperativas suficiente para atencler à essa demencial
para & triagem
—

«—

Estime-se que em Ribeirãe lºrem le; baírres sejam atendidos
ªperta & perta” pela coleta seletiva, eu Seja, aprexímedameme 66% da
?epalaçãe e Que es residues clessa celeâa represenâeram apenas uma media
de 8,27% da coleâe geral, rendo cerne referência Os anos de 2014: a 2619,
ínálces esses bem menºres ele que es previstos mee metas de referida
acerde multileªcerel inserida no ÁHGXO de Leã Complementar 2538/12 4.
E

Nesee contexto, a presente pregecãe elajerlva;
Gerer valores ecºnômico, social e eelíáárlo aee residues sólidºs
e bens recicláveis e/ eu reutilizáveis ne município, propercíonande
trelaelhe, freada, àígnléade e emparía à peeulacãe;
lºremever as inclusões; secíal, emblemal e & cíclaclaríía;
Incentivar a formação, estruªceraçãe, ergaeízação, manutençãe,
íneiruçãe e garantia de renda mínima, em especial às camadas secíaís mais
vulneráveis cie nessa cidade, per meia de cleações oe outras práticas
ambientais Selldárías voltadas ao reaprevelramenre e YÉUSO dos bens,:
«Defender & eáucecãe amhíental cenrinuada, permanente,
inelegível, articulam; totalizadera e eficiente, cem "vieiras & preservar e
melhcrar e melo—ambiente às presentes e femme gerações;
Coescíentizar sobre & neceseáría sustentalailidade ambienâal e
ele valer agregada à cadeia de erecluçãe, círculacãe e ciclº cªle Vida dos
panfletos, assim come ele retorno ecenômlce dos resíduos sóliâee e bens;;
w
&
l—larmonâzar
pmieçãe ae nàeíewambienâe com e
deeenvolvímente secíoeconômice e & âncleeãe cla pepuleção ne precesso de
geraçãº de renda, limpeza, «seleta, àestíeacãe e diepeslção aáequades dos
»—

«»
«—

»—

resídaos sólíáee ne municípíe;
Não gerar, reduzir, reutiliear, reciclar e tratar com eficiência os
resíduos sólidos, com e plena envelvímemo cla saciedade civil no processe
de celeàa, ele;—afinação e dispesíçãe cleeses reeíduos;
“ Conclamar tecla Ribeirãe lªreêzcg, suas; famílias,. cºnselhos ele
belrres, insízâmições relígíeeas, conclemínâoe e cenâõminos, associações,,
-—

ªº

hrips:;Gª'wwwribeÉraopzºemspgov.brffãlesisplaniplancáãêílwÉ

1—pêeee—«regãdee—solâdes—aeàpáf
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fumâações; cooperativas, os grupos cívicos em geral e as empresas visando
à constituição de forças—tarefa comuníàárias voltadas; tamo à quaíiáade &
educação ambientais,, quanto ao desenvoívímento ãe fazias locaíidades e de
agrªda ao próximo
Esíímular & informação, conscíeªtízação, colabefação,
soêídariedade, associação, cooperação, co—píanegamânâo, (:o—gestão e co—
responsabííízação de toàos em miação aos resíáaos séliãos & bens,,
oâímâzando & Golem seletiva e reàuzináo o voluma de regeítos em Ribeirão
Prem;
Criar
comscíenàes,
polos
operamtes e voltados à
responsabiíídadê compariííhada pelo cicão de vida dos; produtos,
aâendonão aos desonvohúmeníos ambientai, sociaí, saníâárío & econômico
do manicíção.
__

-—

Para atender & esgag finalidades, afora & circuêaçâo, propõe—se a
conscientização e doação das espécies recícíáveís e/ou reuàííízáveís no
município,, a cargo da popuíação, aorgdomínios, morcadoa, supermercados,
G&ÍTaS empyesas, fábricas & congênêrea, pogsoas físâcas & jurídicas, para quo
63888 bens ou rosíduos áoados se rover—íam em rezada aos donaâáriog,
sobretodo às yeasoas em situação â€- vuímerabiííáaâe sociai, com posturas &
coordenações que cremos eficientes,, aàâggínão—se %amªoém as seguintes
rogulâantes:
—

«

—

—

—

—

»—

«
—-

geração de trabalho, rezada & ocoeficíêncía;
susâentabílidade e equilíbrio ambíonàaisg

çrogresso econômico e susªzenâáveí das regiões da cidade;
íncíusões social educacíonaí ambíontaí;
meíhoria da quaãidaáe de vida & saúde das possoas;
%%

diminuição das àesiguaâdaâes sociais;
díminuíçâo da pobreza & cia fome;
diminuição da marginaíiáade;
diminuição && árogadição;
diminuição das ”pessoas em simação

das:

acummíação”.

”íodo ser humano pensame é capaz ãe conscientizar—see,,
mobiíízar—se, organizar-se & doar os próprios recicláveis ou reutilizáveis,

promovendo aonsmnte meihoria âas condições de víàa e evolução &&
soaiedade. O que é íixo para um âodivíámo pode se reverter em salvação
para o próximo.
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chamados “varais sdídáríes“ ºu
similares, para & deação dê roupag, agasaíhôg, cobêràores e caíçados, as
esàantes ãe livros, para [10551405 011 CírcuÉá—ígs, incemâãvando & leitura,, &
recêpçãg & dºação de r&síáuss ãe óíess paxa & caníêcção ãe sabãº ou
bíeâíaseí e, & impiantagão ãe sísâema dê cempªstagem para resíduos
sªídos Orgânicas & seram ”hªm apfôveâ'gadôs” em 30353 município.
Pôr fim,, egtípuíou—se & Gbrígagão aos candomínios, passível de
muita, de alerâarem sobre a necessidade ãe se separar doar ss recicláveis
e/gu reutiíizáveís, das ?ÍáÍÍCâS carítaiâvas & íísâa dê áestinatázícs nesse
sgmíáo, da afixaçãº de cartaz infarmaíim em suas ôependêncías e, pa;
fim; dia comunicação de ínàícios ou ocºrrência de siªmação
pessoa em
acamuíaçãc; entre (38 seus respecàíves cºndôminos.
Por esses e oatros metívos, peçD aas “nºbres Vereadares &
Verêadwês & apmvação (ía presente matéria.
A pygjeçãc também

prevê

GS

ta'—3ª

Cíª.—“:

2,821.

