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PARECER Nº 753/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0116/11.
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ítalo Cardoso, que visa
alterar a Lei Municipal nº 14.887/2009, bem como instituir o Programa para a
Valorização de Iniciativas Ambientais e dar outras providências.
Objetiva a propositura acrescer o inciso III ao artigo 57 da Lei Municipal nº
14.887/2009, de modo que a redação do referido artigo passe a ser a seguinte:
“Art. 57. Os recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável destinam-se precipuamente a apoiar:
I – o desenvolvimento de planos, programas e projetos;
a) que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais;
b) de manutenção, melhoria e/ou recuperação da qualidade ambiental;
c) de pesquisa e atividades ambientais;
II – o controle, a fiscalização e a defesa do meio ambiente;
III – programas de valorização de iniciativas ambientais, por meio de subsídio.”
(destacamos a parte a ser inserida com a projeto em estudo).
Pretende-se, ademais, instituir o “Programa para a Valorização de Iniciativas
Ambientais”, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídio,
atividades e projetos de educação ambiental em regiões do Município desprovidas
de equipamentos e serviços públicos essenciais com vulnerabilidade sócioambiental.
O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que elaborado no exercício da
competência legislativa desta Casa.
Preliminarmente, há que se ressaltar que referida Lei Municipal nº 14.887/2009,
embora originária do Poder Executivo, foi alterada e votada na forma de
substitutivo aprovado pelos Senhores Vereadores, ou seja, pelo Poder Legislativo.
Portanto, a presente proposta visa apenas complementar aquele substitutivo, o que
já poderia ter sido ajustado naquela oportunidade, razão pela qual não incorre o
projeto em vício de iniciativa.
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37,
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos
Cidadãos.
Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição Federal
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com
idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de
modo mais direto e imediato (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição,
Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841).
No mérito, vê-se que a matéria de fundo versada no projeto diz respeito à proteção
do meio ambiente, tema para o qual o Município detém competência legislativa
suplementar, nos termos do artigo 30, inciso II, da Constituição Federal.
Não bastasse, o artigo 23, VI, da Constituição Federal determina que “é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”.
Atenta a tal panorama, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o
poder-dever do Município de zelar pelo meio ambiente:
“Art. 7º. É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos,
difusos e sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição
Estadual, e daqueles inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas
competências municipais específicas, em especial no que respeita a:

I – meio ambiente humanizado, sadio e ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo, para as presentes e futuras gerações;”
Já no artigo 181 da Lei Maior Local vislumbra-se a diretriz traçada ao Poder Público
para que elabore uma política de cunho participativo de proteção ao meio
ambiente:
“Art. 181. O Município, mediante lei, organizará, assegurada a participação da
sociedade, sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para
coordenar, fiscalizar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta, no que respeita a:
I - formulação de política municipal de proteção ao meio ambiente;
...
IV – conscientização e educação ambiental e divulgação obrigatória de todas as
informações disponíveis sobre o controle do meio ambiente;”
Resta claro, em vista do exposto, que o projeto de lei apresentado encontra-se apto
à tramitação, tanto em seu aspecto formal quanto material, estando em perfeita
harmonia com os dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do
Município.
A matéria está sujeita ao quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara
para deliberação, na forma do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do
Município, devendo ser realizadas obrigatoriamente pelo menos 2 (duas) audiências
públicas durante sua tramitação, nos termos do art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica
do Município.
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em
30/06/2011.
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