Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

iiiiiiiiiiõõiiiiiiiiiiõõiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiii;;;;;;;;;

ORDEM DO DIA N° 025/2019
SESSÃO ORDINÁRIA -15/07/2019
1 - 2a Discussão do PROJETO DE LEI N° 222/2018 - PREFEITO MUNICIPAL - Intitula de Bairro
"Jardim das Nações I" o loteamento habitacional denominado de "Viver Melhor Rio Claro I" de
interesse social identificado pela matrícula nO 8.402 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Rio
Claro/SP. Processo nO15257.

2 - 2a Discussão do PROJETO DE LEI N° 084/2019 - PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a
concessão de bolsas de estudo em escolas da rede particular de ensino a alunos carentes, por meio
de compensação de tributos municipais e dá outras providências. Processo nO15369.

3 - 2a Discussão do PROJETO DE LEI N° 039/2019 - GERALDO LUIS DE MORAES - Considera de
Utilidade Pública Municipal, a Associação Beneficente Cultural Esportiva de Judô de Rio Claro.
Processo nO15317.

4 - 2a Discussão do PROJETO DE LEI N° 087/2019 - ADRIANO LA TORRE E ANDRÉ LUIS DE
GODOY - Fica instituído no Calendário Oficial de Datas Comemorativas no âmbito do Município de
Rio Claro, o "Dia do Abutre's Moto Clube do Brasil", a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de
setembro. Processo nO15373.

5 - 1a Discussão do PROJETO DE LE.I N° 011/2017 - JOSÉ JÚLIO LOPES DE ABREU - Dispõe
sobre a proibição da queima e soltura de fogos de artifício com estouros e estampidos no Município
de Rio Claro. Parecer Jurídico nO011/2017 - pela legalidade com ressalva. Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça - pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Públíca nO133/2017pela aprovação. Parecer da Comissão de Políticas Públicas nO109/2017 - pela aprovação. Parecer da
Comissão de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, Política Urbana, Rural e Meio-Ambiente nO
053/2017 - pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e
Finanças nO095/2017 - pela aprovação. EMENDA EM SEPARADO DE AUTORIA DO VEREADOR
JOSÉ JÚLIO LOPES DE ABREU. Processo nO14695.

6 - 1a Discussão do PROJETO DE LEI N° 136/2018 - PAULO MARCOS GUEDES E JOSÉ JÚLIO
LOPES DE ABREU - Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes e similares autorizados
pela Prefeitura, a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individual e
hermeticamente embalados com material semelhante. Parecer Jurídico nO136/2018 - pela legalidade
com ressalvas. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça nO158/2018 - pela legalidade. Parecer
da Comissão de Administração Pública nO 100/2018 - pela aprovação. Parecer da Comissão de
Políticas Públicas nO 153/2018 - pela aprovação. Parecer da Comissão de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano, Política Urbana, Rural e Meio-Ambiente nO 031/2018 - pela aprovação.
Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças nO151/2018 - pela
aprovação. EMENDAS EM SEPARADO DE AUTORIA DOS VEREADORES PAULO MARCOS
GUEDES E JOSÉ JÚLIO LOPES DE ABREU. Processo nO15158.
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7 - 1a Discussão do PROJETO DE LEI N° 015/2019 - JOSÉ CLAUDINEI PAIVA - Dispõem sobre a
colocação de placas indicativas de profundidade nas bordas externas das piscinas privadas de uso
coletivo instaladas em clubes, instituições de ensinos particulares e congêneres no Município de Rio
Claro. Parecer Jurídico nO015/2019 - pela legalidade. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
nO 038/2019 - pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública nO 037/2019 - pela
aprovação. Parecer da Comissão de Políticas Públicas nO 033/2019 - pela aprovação. Parecer da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana nO 028/2019 - pela aprovação. Parecer da
Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças nO052/2019 - pela aprovação.
Processo nO15287.

8 - 1a Discussão do PROJETO DE LEI N° 025/2019 - ANDRÉ LUIS DE GODOY - Dá nova redação
ao Artigo 1°, da Lei nO 1926, de 19 de novembro de 1984. Parecer Jurídico nO 025/2019 - pela
legalidade. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça nO049/2019 - pela legalidade. Parecer da
Comissão de Administração Pública nO038/2019 - pela aprovação. Parecer da Comissão de Políticas
Públicas nO 047/2019 - pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária e Finanças nO 063/2019 - pela aprovação. EMENDA EM SEPARADO DE AUTORIA
DO VEREADOR ANDRÉ LUIS DE GODOY. Processo nO15297.

9 - 1a Discussão do PROJETO DE LEI N° 027/2019 - RAFAEL HENRIQUE ANDREETA - Institui a
Campanha de Prevenção aos Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, denominada de "Abril
Verde" no âmbito do Município e dá outras providências. Parecer Jurídico nO 027/2019 - pela
legalidade com ressalvas. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça nO 058/2019 - pela
legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública nO029/2019 - pela aprovação. Parecer da
Comissão de Políticas Públicas nO034/2019 - pela aprovação. Parecer da Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana nO 031/2019 - pela aprovação.
Parecer da Comissão de
Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças nO051/2019 - pela aprovação. EMENDAS
EM SEPARADO DE AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL HENRIQUE ANDREETA. Processo nO
15299.

Projetos com Pedido de Vista para deliberação do Plenário:

- PROJETO DE LEI N° 138/2018 - ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI,
AUGUSTO SERON, THIAGO YAMAMOTO E YVES RAPHAEL CARBINATII RIBEIRO

RUGGERO

- PROJETO DE LEI N° 01/2019 - PREFEITO MUNICIPAL
- PROPOSTA DE EMENDA
VEREADORES

À LEI ORGÂNICA

N° 01/2019

- ANDRÉ

LUIS DE GODOY

E

- PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 02/2019 - YVES RAPHAEL CARBINATTI RIBEIRO

**************************
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PROJETO DE LEI N° 222/2018
PROCESSO N° 15257

2a DISCUSSÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO,
delibera o seguinte

PROJETODE LEI

(Intitula de Bairro "Jardim das Nações I" o loteamento habitacional denominado de
"Viver Melhor Rio Claro I" de interesse social identificado pela matrícula n° 8.402 do 20
Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP).

Artigo 1° - Fica denominado de Bairro "Jardim das Nações I", de interesse
público, o loteamento habitacional denominado de "Viver Melhor Rio Claro I", composto de 928
(novecentos e vinte e oito) unidades habitacionais, devidamente registrado no 2° Cartório de
Registro de Imóveis de Rio Claro/SP sob nO8.402.

Artigo 2° - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por
conta das verbas próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Claro,

PRESIDENTE

Aprovado por 15 votos favoráveis em 1a Discussão na Sessão Ordinária do dia 10/07/2019 _
2/3.
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PROJETO DE LEI N° 084/2019
2a DISCUssAo

PROCESSO N° 15369
A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO,
delibera o seguinte
PROJETO DE LEI

(Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo em escolas da rede particular de ensino
a alunos carentes, por meio de compensação de tributos municipais e dá outras
providências ).

Art. 1° - Fica o Prefeito Municipal autorizado a proceder, a título de permuta por bolsas
de estudo a serem oferecidas a alunos carentes, a compensação do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN), do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que incidam
sobre imóveis de propriedade ou de uso dos estabelecimentos de ensino, desde que
efetivamente utilizados para a realização de seus objetivos sociais, ainda que de forma
acessória.
Parágrafo único - Poderão solicitar a compensação prevista nesta Lei as escolas que
mantiverem cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, inclusive de
caráter técnico.
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se carente o aluno cuja renda familiar seja
de até 1,5 (um e meio) salário mínimo por membro da família, sendo essa família detentora, por
posse ou propriedade, de um único imóvel, além de comprovar residência no Município de Rio
Claro há pelo menos (03) três anos.
§ 1° - Para apuração do cálculo da renda familiar deverá ser considerada a soma dos
rendimentos mensais liquidas obtidos pela família, dividida pelo número de dependentes do
responsável pelo aluno, mais o próprio responsável, assim considerados como dependentes:
I - o responsável legal elou os pais do aluno carente;
11 - cônjuge ou companheiro do responsável legal pelo aluno carente;
1I1 - irmãos do aluno carente;
IV - outros ascendentes do aluno carente.
§ 2° - Além do critério econômico financeiro, só serão aceitas as inscrições de alunos
que comprovem que no ano letivo em curso obtiveram média geral equivalente a 70% (setenta
por cento) de aproveitamento escolar, nos componentes curriculares de Português,
Matemática, História, Geografia e Ciências (Física, Química e Biologia, no Ensino Médio).
Art. 3° - As instituições de ensino que desejarem aderir ao programa de compensação
de tributos previsto nesta lei deverão protocolar junto ao Município de Rio Claro, no setor
Atende Fácil, até o último dia útil do mês de outubro de cada ano, um Termo de Adesão ao
Programa de Concessão de Bolsas de Estudos., devidamente assinado pelo representante
legal da entidade, comprometendo-se a cumprir as normas desta Lei e demais normas
regulamentadoras, instruindo o termo de adesão com cópia do documento expedido pela
autoridade de ensino competente que comprove a autorização oficial para funcionamento de
seus cursos.
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Art. 4° - Ficam resguardados os direitos das instituições de educação sem fins lucrativos,
quanto á imunidade de tributos que lhes é garantida por força do artigo 150, inciso IV, letra "c"
da Constituição Federal, independentemente
da adesão ao programa instituído na presente
Lei.
Art. 5° - Os alunos interessados em concorrerem ás bolsas de estudos oferecidas pelas
instituições de ensino aderentes ao programa serão selecionados em duas etapas, sendo a
primeira consistente em concurso de provas para avaliação de seus conhecimentos,
que
servirá para definir sua classificação junto à cada escola para obtenção das bolsas, e a
segunda de caráter social, destinada a verificar as condições previstas no artigo 2° e seus
parágrafos.
Art. 6° - A Classificação das provas de conhecimento se dará em lista única por escola,
observando-se o critério de primeiro colocado para o aluno que obtiver o maior número de
acertos nas provas, para estabelecer a ordem em que serão atendidos os alunos interessados
nas bolsas disponíveis, ofertadas a critério de cada escola.
Parágrafo único - Em caso de empate no número geral de acertos o desempate se dará
com base na seguinte prioridade, de forma que o critério anterior exclui a incidência dos
demais:
a) preferência ao aluno de menor renda;
b) preferência ao aluno que tiver
Matemática, nesta ordem;

tido

mais

acertos

nos testes

de Português

e depois

c) preferência ao aluno menor de idade;
d) preferência por sorteio.
Art. 7° - Os alunos já usufruindo de bolsas de estudos nos termos da Lei Municipal nO
2.622/1993 e decreto nO7.394/2005 terão preferência sobre os demais na obtenção das bolsas
instituídas pela presente legislação, sem necessidade de prestação das provas previstas na
presente lei, até o final do ciclo escolar em que se encontram, desde que preenchidas as
condições econômico e financeiras, bem como de desempenho escolar previstas na legislação
anterior.
Parágrafo UnlCO - Entendem-se
seguintes modalidades de ensino:

como

I - ensino fundamental

I, do 1°. ao 5°. ano;

li - ensino fundamental

li, do 6°. ao 9°. ano;

ciclo escolar,

para

os efeitos

desta

Lei, as

111 - ensino médio, da 1a. a 3a. série.
Art. 8° - Uma vez obtida a bolsa de estudo pelo aluno após as etapas seletivas previstas
nesta lei, será assegurado ao mesmo a continuidade de sua bolsa de estudo até o final do ciclo
escolar para o qual a primeira bolsa foi concedida, desde que mantidas as condições
econômicas, bem como as de rendimento e freqüência escolar, previstas no Artigo 2°, o que
deverá ser comprovado e verificado ano a ano pela escola.
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Parágrafo único - Após a conclusão de cada ciclo escolar os alunos bolsistas terão que
se inscrever novamente no programa de bolsas, concorrendo em igualdade de condições com
os demais para obtenção de bolsa de estudos no ciclo seguinte.
Art. 9° - Não estão incluídos nas bolsas concedidas pelas escolas os valores relativos a
uniforme, material didático, ainda que fornecido pela própria escola, livros em geral, lanche,
passeios pedagógicos ou recreativos, bem como quaisquer outros que não sejam a própria
mensalidade escolar.
Art. 10 - As bolsas serão ofertadas aos alunos aprovados no concurso de provas para
avaliação de seus conhecimentos
e terão seus valores concedidos em valor inversamente
proporcional à renda da família do aluno, de forma que quanto mais baixa a renda maior o
percentual da bolsa concedida.
Art. 11 - Ao final de cada ano letivo a escola cancelará automaticamente
as bolsas dos
alunos que não alcançaram rendimento escolar compatível com o estabelecido no § 2° do
artigo 2° desta Lei, comunicando do fato seus responsáveis legais bem como a Prefeitura
Municipal.
Art. 12 - O aluno bolsista poderá perder a bolsa concedida por questões disciplinares,
caso tenha praticado ato vedado pelo Regimento Escolar da instituição onde estiver estudando,
o que será avaliado a critério da respectiva escola e após as apurações devidas.
Parágrafo único - Deverá, nesta hipótese, antes de qualquer decisão, ser sempre concedido ,)
direito de defesa ao aluno bolsista, comunicando-se
então posteriormente
à Prefeitura
Municipal no caso de efetiva perda da bolsa concedida.
Art. 13 - A escola apresentará juntamente com o requerimento de adesão previsto no
artigo 3°, o valor das bolsas que pretende disponibilizar para o ano letivo seguinte, ficando
porém restrita a redução até o limite das bolsas concedidas aos alunos bolsistas já existentes,
excluídos os que encerrarão ao final do ano letivo os respectivos ciclos escolares.
Parágrafo único - O valor das bolsas a serem oferecidas nos termos da presente lei
poderá ser ajustado pela escola até o momento da efetiva concessão das bolsas aos alunos,
comunicando-se o ajuste à Prefeitura Municipal nos cinco dias subseqüentes.
Art. 14 - O valor dos tributos mencionados no artigo 1°, e devidos pela escola aderente,
será apurado e compensado
pelo valor das bolsas de estudos concedidas com base na
presente Lei, tomando-se como base sempre a integralidade do exercício fiscal, cabendo à
instituição de ensino indicar qual tributo. pretende utilizar para a compensação.

§ 1°

-

O excesso no valor das bolsas concedidas em relação ao valor dos impostos
compensados não implica em direito da escola efetuar a compensação no ano fiscal seguinte.

§ 2° - No caso do valor dos impostos devidos serem superiores aos valores das bolsas
concedidas, fica a escola obrigada ao pagamento do valor apurado ao final do ano letivo
vigente.

§ 3° - Caso o valor das bolsas concedidas seja nitidamente inferior aos dos impostos
devidos, assim se considerando diferença superior a 20% (vinte por cento) do valor mensal do
imposto, deverá a escola pagar os valores apurados dentro do mês de competência normal de
recolhimento.
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§ 4° - A compensação será feita na proporção de R$ 1,00 (um real) de imposto para
cada R$ 1,00 (um real) de bolsa concedida (1:1).
§ 5° - Para efeito da apuração do valor de desconto concedido das bolsas, será utilizado
o valor da mensalidade divulgado oficialmente pela escola para os demais alunos, em cada um
dos respectivos anos letivos.
Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no
prazo de 90 (noventa) dias, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei
Municipal n° 2.622/1993.

Rio Claro,

PRESIDENTE

Aprovado por Unanimidade em 1a Discussão na Sessão Ordinária do dia 10/07/2019 - Maioria
Simples.

o·
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PROJETO

DE LEI N° 039/2019

PROCESSO N° 15317

2a DISCUSSÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO,
delibera o seguinte

PROJETO

(Considera de Utilidade
de Judô de Rio Claro).

DE LEI

Pública Municipal,

a Associação

Beneficente

Cultural Esportiva

Artigo 1° - Fica considerada de Utilidade Pública Municipal, a Associação
Beneficente Cultural Esportiva de Judô de Rio Claro.

Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Claro,

PRESIDENTE

Aprovado por 14 votos favoráveis em 1a Discussão na Sessão Ordinária do dia 10/07/2019 Maioria Absoluta.
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DE LEI N° 087/2019

2a DISCUSSÃO

PROCESSO N° 15373

A CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO,
delibera o seguinte

PROJETO

DE LEI

(Fica instituído no Calendário Oficial de Datas Comemorativas
no âmbito do Município
de Rio Claro, o "Dia do Abutre's Moto Clube do Brasil", a ser comemorado, anualmente,
no dia 13 de setembro).

Art. 1° - Fica instituído no Calendário Oficial de Datas Comemorativas no âmbito do
Município de Rio Claro, o "Dia do Abutre's Moto Clube do Brasil", a ser comemorado,
anualmente, no dia 13 de setembro.

Parágrafo Único - Nesta data serão realizadas atividades SOCiaiS, recreativas,
exposições com outros clubes de motos, debates, seminários sobre motociclismo e atividades
musicais.

Art. 2°_ Eventuais despesas decorrentes desta Lei, correrão por dotação orçamentária
específica, suplementadas se necessário.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Rio Claro,

PRESIDENTE

Aprovado por Unanimidade em 1a Discussão na Sessão Ordinária do dia 01/07/2019 - Maioria
Simples.

o
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PROJETO DE LEI N° 11/2017
Dispõe sobre a proibição da queima e soltura de fogos de artifício com estouros e
estampidos no município de Rio Claro.

Artigo 1° - Fica proibida a utilização de fogos de artifício
sonora, com estouros e estampidos, no município de Rio Claro.

que causem

poluição

Parágrafo único - A proibição é restrita apenas para os fogos que causam estouros
e estampidos, sendo permitido o uso dos fogos com efeito visual.
Artigo 2° - A regulamentação
e aplicação da presente lei deverá
Executivo Municipal, por meio de orientação jurídica e ambiental.

ser feita pelo

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
disposições em contrário.

revogadas

as

Rio Claro, 23 de Janeiro de 2017.

É JÚLIO LOPES DE ABREU
ereador "Julinho Lopes"
Vice-Pres idente
Líder do PP
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JUSTIFICATIVA
Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos anos mais de 100 (cem) pessoas no
Brasil perderam a vida e mais de 7.000 (sete) mil sofreram lesões e foram atendidas nas
unidades de saúde devido aos fogos de artifício e 15% dos acidentes com queimaduras
resultam em óbito.
A queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos causa traumas irreversíveis aos
animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Em alguns casos, os
cães se debatem presos às coleiras até a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas
alterações cardíacas com as explosões e os pássaros têm a saúde muito afetada.
A poluição sonora causada pelos fogos de artifício provoca perturbação de pacientes em
hospitais e clínicas. O ruído provocado pela queima dos fogos ultrapassa 125 decibéis,
equivalendo-se ao som de um avião a jato, portanto muito acima do suportável.
A Lei Federal nO 10.671 de 15 de Maio de 2003 (Estatuto do Torcedor),
proíbe o torcedor de portar ou utilizar fogos de artifício
ou qualquer
pirotécnicos ou produtos de efeitos análogo no recinto esportivo.

no artigo 13-A já
outros engenhos

Esta proposta de banir a utilização de fogos de artifícios em nossa cidade, em muito
contribuirá para que outros municípios adotem legislações pertinentes ao tema, que hoje
tem um grande apelo em todo o mundo.

É sabido e notório que leis que atentam para a melhora da qualidade de vida,
manutenção da saúde e previnem acidentes tem se tornado realidade em nosso pais.
Em face aos expostos solicito aos Nobres Pares a aprovação

do Projeto de Lei.
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PARECER JURÍDICO N° 11/2017 - REFERENTE

PROJETO DE LEI

N° 11/2017 - PROCESSO N° 14695-682-17.

Atendendo
Interno

ao que dispõe o artigo 136, § 2°, do Regimento

da Câmara Murucipal de Rio Claro, esta Procuradoria

Jurídica emite

Parecer a respeito do Projeto de Lei nO 11/2017, de autoria do nobre Vereador
José Júlio Lopes de Abreu, que dispõe sobre a proibição da queima e soltura de
fogos de artifício com estouros e estampidos no municipio de Rio Claro-SP.

Inicialmente, esta Procuradoria Jurídica esclarece que não lhe
compete apreciar o mérito ou conveniência do projeto ora apresentado,

tendo

em vista que a análise da referida matéria trata-se de atribuição dos Senhores
Vereadores.

No aspecto jurídico, ressaltamos o seguinte:

o saudoso
ensinamentos:

jurista Hely Lopes Meirelles deixou os seguintes
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'~ polícia administrativa municipal deve estender-se a todos os locais p,íblims ou
particulares abertos àfteqüência coletiva, mediante pagamento ou gratuitamente,

hem

como aos veículos de transporte coletivo.
Nestes

lugares, a Administração

MU11icipal dispõe de amplo poder

de

regulamentação, colimando a segura11fa, a higiene, o mnforto, a moral, a estética e
demais condições c011ve/fim/es ao bem-estar do púhlico.

JJ

(Direito

Municipal

Brasileiro, 12a Edição, páginas 466/467).

o

Projeto

de Lei em questão

dispõe

sobre assunto

de

interesse local, o que permite ao Município legislar sobre a matéria, nos termos
do artigo 30, inciso I, da Constituição

Federal e artigo 80, inciso I, da Lei

Orgânica do Município de Rio Claro, bem como serve para organizar e manter
os serviços de fiscalização necessários

ao exercício do seu poder de polícia

administrativa.

Não

obstante,

trata-se

de

competência

do

Município

suplementar as legislações federal e estadual, no que couber, a teor do artigo 14,
inciso I, da LOMRC.

Por sua vez, a iniciativa dos projetos de leis complementares
e ordinárias compete ao Vereador, as Comissões, ao Prefeito e aos cidadãos, nos
termos do artigo 44, da Lei Orgânica do Município de Rio Claro.

No caso em apreço, o projeto

de lei proíbe a queima e

soltura de fogos de artifício com estouros e estampidos

no município de Rio

Claro.

Vale salientar, que a LOMRC

também

preconiza

em seu

artigo 182, inciso IV, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica independente
casos previstos em lei.

de autorização de órgãos públicos, salvo nos

Câmara Municipal de Rio Claro
E.stado de São Paulo ••••••
============-=

Entretanto,

para não causar prejuízos aos comerciantes de

fogos de artifícios, entendemos

que é recomendável

EMENDA

MODIFICATIVA,

concedendo

comerciantes

se adequarem

sancionado),

bem como permitindo

ao presente

Projeto

a apresentação
um

prazo

de uma

para

de Lei (caso aprovado

que os mesmos

terminem

os
e

com seus

estoques.

Sugestão

de Emenda

Modificativa:

UArtÍgo3° - Esta Lei entrará em vigor ap6s 180 (cento e
oitenta) dias contados

da data da sua publicação,

revogadas as

disposições em contrário."

Diante do exposto, consubstanciado

nos motivos de fato e

de direito aduzidos, esta Procuradoria Jurídica entende que o Projeto de Lei em
apreço reveste-se de legalidade,

'0

com a ressalva acima mencionada.

Claro, 20 de março de 2017.

~~ckI6~.fo
Ricardo Teixeira Penteado
Procurador Jurídico
OA13/SP n° 164.

OAB/SP n° 139.624

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo ;;;;;;;;;;;;;;;;;;----------------------=-===
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA

PROJETO DE LEI N° 011/2017

PROCESSO 14.695-682-17

o

presente projeto de Lei de autoria senhor vereador JOSÉ
JÚLIO LOPES DE ABREU "Dispõe sobre a proibição da queima e soltura de
fogos de artifício com estouros e estampidos no município de Rio Claro".

Esta Comissão opina pela legalidade do projeto, tendo em vista o
que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 7 de junho de 2017

~-"
Dermeval Nevoeiro Demarchi
Presidente

Rafael Henrique Andreeta
Relator

Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

====---=----------------=---=-

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROJETO DE LEI Nº 011/2017

PROCESSO 14.695.682-17

PARECER Nº 133/2017

o

presente Projeto de Lei de autoria do Vereador JOSÉ JÚLIO LOPES DE ABREU PROJETO DE LEI Nº 011/2017 Dispõe sobre a proibição da queima e soltura de fogos

de artifício com estouro estampidos

no município

de Rio Claro.

Esta Comissão opina pela APROVAÇÃO do projeto,

tendo

em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 11 de setembro de 2017.

Paulo Marcos Guedes
Relator

/L~.cz:d

Hernani Alberto Mônaco Leonhardt
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

======~~~;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;o;=--

COMISSÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS

PROJETO DE LEI Nº 011/2017

PROCESSO 14.695.682-17

PARECER Nº 109/2017

o

presente

Projeto

de Lei de autoria

do Vereador

JOSÉ JÚLIO LOPES DE ABREU -

PROJETO DE LEI Nº 011/2017 Dispõe sobre a proibição da queima
de artifício com estouro estampidos no município de Rio Claro.

e soltura

de fogos

Esta Comissão opina pela aprovação do projeto, tendo em vista o
que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 21 de setembro

de 2017.

~

Presidente

r

~c~~
Irander

Lu:;.

A4igusto' rlo'pes

Relator

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo ==============
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO,

DESENVOLVIMENTO

URBANO, POLíTICA

URBANA E RURAL MEIO-AMBIENTE

PROJETO DE LEI Nº 011/2017

PROCESSO 14.695.682-17

PARECER Ng 053/2017

o

presente Projeto de lei de autoria do Vereador JOSÉ JÚLIO LOPES DE ABREU PROJETO DE LEI N!! 011/2017 Dispõe sobre a proibição da queima e soltura de fogos
de artifício com estouro estampidos no município de Rio Claro.

Esta Comissão opina pela aprovação do projeto, tendo em vista o
que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 28 de setembro de 2017.

Júlio Lopes de Abreu
Presidente

Dermeval Nevoeiro Demarchi
Relator

ael Carbinatti Ribeiro
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

=;;;;;;;;;;;;;============

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS

PROJETO DE LEI N!! 011/2017

PROCESSO 14.695.682-17

PARECER N!! 095/2017

o

presente

Projeto

de Lei de autoria

PROJETO DE LEI N!! 011/2017

do Vereador

JOSÉ JÚLIO LOPES DE ABREU -

Dispõe sobre a proibição

de artifício com estouro estampidos

no município

da queima

e soltura

de fogos

de Rio Claro.

Esta Comissão opina pela aprovação do projeto, tendo em vista o
que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 31 agosto de 2017.

Paulo R~iO

Guedes

Presidente

aiva

Maria do Carmo Guilherme
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
=============

EMENDA

Estado de São Paulo =============

EM SEPARADO AO PROJETO DE LEI N° 011/2017,

DE

AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ JULIO LOPES DE ABREU.

(Dispõe: sobre a proibição da queima e soltura de fogos de
artifício com estouros e estampidos no município de Rio
Claro).

- Modifica a redação do artigo

1. EMENDA MODIFICATIVA

3°, do Projeto de Lei n° 011/2017, que passara a ser a
seguinte:

"Artigo 30 - Esta Lei entrará em vigor após 180 (cento e
oitenta) dias contados da data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário."
Rio Claro, 30 de Agosto de 2017.

s' JÚLIO

LOPES DE ABREU

r odor Julinho Lopes"
Vice-Presidente
Líder do PP
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Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
PROJETO
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DE LEI N° 136/2018

Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes e similares autorizados pela
prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável elou reciclável
individual e hermeticamente embalados com material semelhante.
Artigo 1° Obriga os restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes e
similares, do Município do Rio Claro a usar e fornecer a seus clientes apenas canudos de
papel biodegradável e/ou reciclável individualmente e hermeticamente embalados com
material semelhante.
Artigo 2° O descumprimento ao disposto na presente Lei sujeitará os
infratores à pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Artigo 3° Na reincidência será cobrado multa no valor de R$1.000,00 (mil
reais).
Artigo 4° - Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário.

Rio Claro, 11 de junho de 2018.

PAULO GUEDES

Vereador

NHO LOPES
or dos Progressistas

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo ;;;;;;;;;=============
PARECER JURÍDICO Nl! 136/2018
136/2018

- REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nl!

- PROCESSONl! 15158-155-18.

Atendendo
Regimento

Interno

Jurídica

emite

autoria

do

restaurantes,

ao

Parecer
nobre

a respeito
Vereador

a usarem

reciclável

dispõe

o artigo

136,

§ 2º,

do

da Câmara Municipal de Rio Claro, esta Procuradoria

e

de Lei nº 136/2018,

Marcos

ambulantes

e fornecerem

individual

do Projeto
Paulo

bares, lanchonetes,

prefeitura

que

canudos

hermeticamente

Guedes,

e similares

que

obriga

autorizados

de papel biodegradável
embalados

com

de

pela
e/ou

material

semelhante.

Inicialmente,

cumpre

esclarecer,

Procuradoria

Jurídica apreciar

apresentada,

pois a matéria é restrita aos senhores

que não cabe a esta

o mérito ou conveniência

da proposta

ora

Vereadores.

No aspecto jurídico, esta Procuradoria

Jurídica ressalta

o seguinte:

o
interesse

Projeto de Lei em questão

local, o que permite

dispõe sobre assunto

ao Município legislar sobre a matéria,

termos do artigo 30, inciso I, da Constituição
da Lei Orgânica do Município de Rio Claro.

de
nos

Federal e artigo 8\1, inciso I,

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo ==============

Não obstante,
suplementar

as legislações

trata-se

de competência

federal e estadual,

do Município

no que couber,

a teor do

artigo 14, inciso I, da LOMRC.

Por
complementares
Prefeito

sua

vez,

e ordinárias

e aos cidadãos,

a

iniciativa

compete

nos termos

dos

projetos

ao Vereador,
do artigo

de

leis

as Comissões,

ao

44, da Lei Orgânica

do

Município de Rio Claro.
No
restaurantes,
prefeitura
reciclável

caso

ora

bares, lanchonetes,
a usarem

analisado,

o

ambulantes

e similares

e fornecerem

individual

e

canudos

projeto

de

lei

obriga

autorizados

de papel biodegradável

hermeticamente

embalados

com

pela
e/ou

material

semelhante.

Todavia,

sugerimos

a apresentação

visando

uma melhor

das seguintes

técnica

legislativa,

emendas:

01 - EMENDA MODIFICATIVA

A Ementa do Projeto
ter a seguinte

de Lei nº 136/2018

passará

a

redação:

"Obriga

os

restaurantes,

bares,

ambulantes e similares, situados nos limites territoriais

lanchonetes,
do Município

de Rio Claro, a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável
e/ou reciclável individual e hermeticamente
semelhante"

embalados com material

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

-===-=-==========

02 - EMENDA MODIFICATIVA

O artigo 1º do Projeto de Lei nº 136/2018

passará a

ter a seguinte redação:

"Artigo 1Q

-

Os restaurantes,

bares, lanchonetes,

ambulantes e similares, situados nos limites territoriais do Município
de Rio Claroficam obrigados a usar e fornecer a seus clientes apenas
canudos

de papel

biodegradável

e/ou

reciclável

individual

e

hermeticamente embalados com material semelhante".

Diante do exposto, consubstanciado
e de direito
Projeto

acima aduzidos,

de Lei em apreço

esta Procuradoria

reveste-se

nos motivos de fato

Jurídica

de legalidade,

entende

com as ressalvas

acima mencionadas.

Ri Claro, 15 de junho de 2018.

Ricardo Teixeira Penteado
Procurador

Jurídico

B/SP nº 139.624

OABjSP n.º 284.357

que o

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
PROJETO DE LEI Nº 136/2018
PROCESSO 15158-155-18
PARECER Nº 158/2018

o presente Projeto de Lei, de autoria do Vereador
PAULO MARCOS GUEDES, Obriga restaurantes,
bares, lanchonetes,
ambulantes
e
similares autorizados
pela prefeitura
a usarem e fornecerem
canudos de papel
biodegradável
e/ou reciclável individual e hermeticamente
embalados com material
semelhante.

Esta Comissão opina pela legalidade do Projeto
de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 04 de julho de 2018.

~)

Dermeval Nevoeiro Demarchi
Presidente

Paulo Marcos Guedes
Relator

Rafael Henrique Andreeta
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROJETO DE LEI N° 136/2018
PROCESSO 15158-155-18
PARECER N° 100/2018

o presente Projeto de Lei, de autoria do Vereador
PAULO MARCOS GUEDES, Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes e
similares autorizados pela prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel
biodegradável e/ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material
semelhante.
Esta Comissão opina pela APROVAÇÃO
do Projeto de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 23 de julho de 2018.

José Pereira dos Santos
Presidente

;t~·oeUI
Paulo Marcos Guedes
Relator

Hernani Alberto Mônaco Leonhardt
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROJETO DE LEI N° 136/2018
PROCESSO 15158-155-18
PARECER N° 153/2018

o presente

Projeto de Lei, de autoria do Vereador

PAULO MARCOS GUEDES, Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes e
similares autorizados pela prefeitura a usarem e fomecerem canudos de papel
biodegradável e/ou recic1ável individual e hermeticamente embalados com material
semelhante.

Esta Comissão opina pela APROVAÇÃO
do Projeto de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 30 de agosto de 2018.

J..-Ln
Irander Au~es
Relator

f

lr.
Caroline Gomes Ferreira
Membro

J/f

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo

==============

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO,
POLÍTICA URBANA E RURAL MEIO-AMBIENTE
PROJETO DE LEI N° 136/2018
PROCESSO 15158-155-18
PARECER N° 031/2018

o presente

Projeto de Lei, de autoria do Vereador
PAULO MARCOS GUEDES, Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes e
similares autorizados pela prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel
biodegradável e/ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material
semelhante.

Esta Comissão opina pela APROV AÇÃO
do Projeto de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 06 de setembro de 2018.

~
J~

úlio Lopes de Abn:u
Presidente

Yves R phael Carbinatti Ribeiro
Membro

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo ===========;;;;;;;;,==
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS
PROJETO DE LEI N° 136/2018
PROCESSO 15158-155-18
PARECER N° 151/2018

o presente Projeto de Lei, de autoria do Vereador PAULO
MARCOS GUEDES, Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes e similares
autorizados pela prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável elou
reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante.
Esta Comissão opina pela APROVAÇÃO do
presente Projeto de Lei, tendo em vista o que dispõe o Parecer Jurídico desta Casa.

Rio Claro, 13 de setembro de 2018.

PauloR09Q!edes
Presidente

Câmara Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
EMENDA EM SEPARADO

---============

DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO GUEDES,

AO PROJETO DE LEI N°136/2018.

1. EMENDA

MODIFICATIVA

-

A Ementa

do Projeto

de Lei n0136/2018

passará a ter a seguinte redação:
"Obriga os estabelecimentos

comerciais

e similares,

situados nos limites

territoriais do Município de Rio Claro, a usarem e fornecerem
papel biodegradável

canudos de

e/ou reciclável individual e hermeticamente

embalados

com material semelhante";

2. EMENDA

MODIFICATIVA

-

O Artigo

1° do Projeto de Lei n0136/2018

passará a ter a seguinte redação:
"Artigo

1° - Os estabelecimentos

limites territoriais
fornecer
reciclável

do Município

a seus clientes
individual

e

comerciais

e similares,

situados

de Rio Claro ficam obrigados

apenas

canudos

hermeticamente

a usar e

de papel biodegradável
embalados

com

nos

e/ou

material

semelhante" .

Rio Claro, 10 de junho de 2019.

PAULO GUEDES
Vereador

É JULIO LOPES DE ABREU
Vereador
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