
(X) Projeto de LeiOU1J'

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22993
Em: 09/07/2018 -16:32:38

,
9'
')

•
EMENTA: INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL O
CONSCIENTIZAÇÃO DA LiNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
DISPOE SOBRE SUA COMEMORAÇAO

"DIA DL
LIBRAS", F.

Art, 1° Esta Lei institui no calendário oficial do município o "Dia Municipal da Conscientização di'
Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS".
Art 2° O "Dia Municipal da Conscientização da Língua Brasileira de Sinais ~ LIBRAS" se".
comemorado no dia 25 de abril de cada ano
Art 3" O "Dia Municipal da Conscientizaçao da Língua Brasileiril de Sinais- L.I8RAS" fará partr: o
Calendário Oficial de Eventos do Município, cabendo aos 6rgãos competer'lle, definir
programação dos eventos comemorativos
Ar\. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

.JUSTlFICATlVA?
Valorizar a Lingua Brasileira de SinaiS (libras). oporturlizando urna data riO calerldarro municl~a'
para elernilar este meio que COrltribui com a identidade surda, garantindo a inclusão e o
recorlhecimento da cultura.
Sendo assim, peço o apoio dos nobres PareS para a aprovação dessa matéria

Sala AntôniO libório Bervian, em 09/0712018.

Fábio Zanetli - PSDB
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ORIENTAÇÃO TECNICA
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Miltéria: 041/2018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL PROJETO
DE LEI ORDINÁRIA AUTORIA DE VEREADOR
INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPIO DE CARAZINHO, DIA DE
CONCIENTIZAÇAo DA lINGUA BRASilEIRA
SINAIS ~ LIBRAS, ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL.

Trata-se de pedido ençamir'lhado pela Servidora Viviane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Juridico desta Casa leg,slatlva. para que seja emitida
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n
041, de 09 de Julho de 2018, de autoria de vereador, que institui no calendário oficial do
Munic/pio de Carazinho o dia de conscienlizaç/io dil Lirlgua Bmsileira de Sinais _ Libras,
bem como sobre sua Comemoraçâo

Os motivos constam em anexo ao projeto

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar,

O prOjeto de lei, de ir'liciativa parlamentar, instrtui no calendário oficial
do Municipio, o dia de conscientização da I ingua Bras'leira de Sinais - Libras, a ser
comemorado no dia 25 de abril <.I", cada ano, cabendo aos compelenles, definirem a
programação para o caso de algum evento, sem OOriga,oned,1de,

A competéncia material é do Municipio de Carazinho, por er'lvolver
nitido interesse local', Já em relação à iniciativa legislativa, há que se dizer, primeiro,
que esta Procuradoria passou, a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
- STF, no seguinte sentido.

Explica-se

A Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo está ligada á
criaçllo de cargos, funções e regime juridico dos servidores publ.cos e à criação,
estf1,Jturaçiio e atnbuições de secretarias e órgãos da Admll'listraçào Pública, conforme
consta na ConstitUição da República Federativa do 8rasil - CRF8 e, por simetria, na
Constituiçào do Estado do Rio Grande do Sul - CERGS e na Lei Orgânica do Mumcipio de
Carazinho _LOM',

, M. 30Compele aa>;Municipio,
1- >egislar $Oi)re assunlos do interesse 10C<l1;
Art. 18 - Compete ~ Cama," Municipal. com .ançtio do Preteno. di'llOr.-.obre toda. as malérias de competér>cia
do Muni<:ipio,especialmente sobre
[ [
XXIII- I egl.la, 500'" a.sunl"" do inle,esse 10""" j)
2 (CRFB): A~. 61, A "'o<>"l,.a das l<"s comp1<lm""I.r05 e ordin~"a. ""00 a qu"quef m"'no<o "" C"""5>~O do
CAmo," do. o.,~~t"do., do senado Fede'al <>J 00 C""Q"".o N"cionol, ao P'es;aenlc da RepublK:a, 30
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A vedação ao aumento de despesas, por sua vez, encontra-se
restrita as matérias privativas do Chefe do Poder Executivo' (matéria lambém constante nas
leis estaduais e nas leis orgânicas municipais). de sorte que a criação de despesas ao
Poder Executivo por parte de vereador quando da proposta de lei. por si só, é incapaz de
caracterizar o viCiO de iniciativa, a menos que taça referérlcia aos servidores públicos elou
organização administrativa

•
veja-se:

Nesse sentido seguem dOIS precedentes advindos do STF, senão

N<1opc""""" a alegaçlm de que qualquer projeto de "', Que crie despe",.6 podera
ser ProPOSTOpelo cnefe do E'ccul",,,. Ao, hipóte"". rle Ilmil3~o da i"i<;i~tiv~

•

Sup.emo Tnbunal Federal, aos TnlhJnal$ S"peno,es, .0 PrOCU'~dor-Ge,al da Repilblica e aos <::idadaos, na
to<ma e nos ca5O" p""'islos nesta Consl>lujçâo
~ l' sao <!eonidahva prioahv. do Pres'den',e da República~. leiS Que
I - fixem OIJmodir"luem os eJt!llvos das Forças A"".d"s
11-dISponham sobre
a) criaçAo de 0-<l'90S.furlÇÓ<lSOu empr"l}os pilblico, na 'dmlnistra:;.lo d.rela "autarquica "" aumer>IOde sua
remuneração:
b) organi.a<;ão adminlStrallva e judo;oaoa, matMa tribulilria e orçam""laria, serv'ÇQs ptiblicos e pessoal da
administração dos Temtor"",.
c) ""rvklores r>ilblicos da Urll~O e Territ"rios, ,~u regime iurid'm, provimenlo de cargos, eSl.bihd.de 8
aposentadoria; (Red"çao dada peja Emenda CQDsnuci.<>naln' 18 de !!!Q!U
d) organiz",,"~ d~ M;~ist~rJO P,;bltCO e da Del"".o"a Pilbltca da Un~~ bem como normH' gerai. pa,a 3
orgarlizaçao do Mini.terio PUb'ico e da O<!f""'ona Publica dos E.tHdo., do Dist,ilo Federal e dos T""'iI6nos;
8) cnação e e>:\lnção de Mini.té,io. e ó'g~os d. adr1"lnistraçAo publ""" obs""vadoo disposto no art. 84,
VI: ~.daçáo Oad8 P!'la_Eme~d3 Con"l,tIlCiMal n' J? de ~QO-.1l
f) milrta",. das Forças Armadas, ""u r"\lime iuridico, p'O.,menlo da cargo., ~omoçóe., estabilodiOdt>,
,emune'açao, rel<>rma"transferência para a re""r.a. (Indu Ida D.elaEmenda CQn",Ilyci()Q~1o' 1a da 1~!1ID
~ 2" li inicialiva fIOr>LJlarfIOde ser e.a,,;.dJ pela ar>re.enlação a Câmara dos Oepulado~ de ~ojelC de lei
.ubserilo por, "" minimo. um por <;ent" do eleilofooo oaClOn.l, dislribui(l" pel" menos por ci!l<;<lESlados, com
não me""s <I<!Irh (lOO",OSpar canl<>d~. elellO,a, "" cada um deles
(CERGS): Art. 60. Sàc de ,nicial'va privaliva ~o Go.ernador~o EstJOO as leiS Que
1- fi.em OIJmod.fiquem os e'etivos da B';gada M,lllar e do C,"I'" dc Bombeiros MII~a,; (Redação dada ~a
Emenda C()QslltUClOflaln,' 67, de 17106114)
11. d'sponham ,ob,c
") criaçàc e aumeoto da ,emuneroçoo de """I'lS, IlJflç~$ ou empregos publicos na ad""">s!'aç;lo d"eta ou
aul'''Quica,
b) ""rv<!()fa, pilbijeos do hlado, seu 'ag,m9 juridieo. prcvirnenle de ""r9OS, eslabilldade e apQ""nladoria de
civrs, a ,eforma ou transre'~""'a da nlil~orn para. ina".,dade:
c) organiLaçao da O<!le"soria Publ,,,,, <loESIMO,
d) criaçàc, eSlruluroção e atribuiçõe. ~as Secretaras e Org;,o, da adminiSlração pUblica
(LOM): !lrt, 29. Sã<>de inicialiva pnvatlva do Pre'Mo a, leis ~ua d"PO"ham 50bre
I - t:ri9çã<>,transformação ou eXlinÇ;lo d~ cargo., runçr'\e. ou empregos r>ublicos na adminlSlfaç;lo direta c
aul'''qUlCl' ou .umento de sua remune'a.,;âo,
li .• elVôd"'es publicos, seu regime ju,idk:o prow"cnlo de cargo., e'lab,lida"e e HPOXn!ad""a
111- criaçao, e.trutLJr.ção e JlnbulçOOs da, .ecrela,ias ou departamento, eqUivalente, " órgãos d. admOlISUaçAo
pub~êIO
IV . ma:Ma orçamenlilria a tnbu:a1ia ~ a Que HulorlZe a abe~ora de <.réOitos 00 conceda au<i',es prémi06 ou
.0bvenÇÕ8s

'(CRFB) A,!. 6J. N~o sera a<Jmil'l1oaU'llenlo <!>I<!espeS3 pre.isla
I. fIOSProie',;. de iniciativa e~du",va do Pre,id'''"e da R"rúb~"", ",.""Ivado o d"ptJsro no "oi 166, ~:l' 8 ~ .',
11- nos I"oielos sob", organi •• ção do•• ervlços HdmlOislrativ[)sda Cãmara dos D~putados, <loSenado Federal,
dos Tnbunal~ f liderais e <loMir~,lério Pub'ico
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pa~am""'ar ~.lão p,evi"as, ...., nume",. dallsus, no M 61 da Constrtuição 00
Brasil_ malérias relativas ao funcionamenlo <Ia adminislr«Ç<lo pu!>;ca, <>atadamenle
00 que se relere a $CMd!}r•• e 6'9~os do Poder Ex"CUlivo, P,ecademes. [AOI
3.394, ",I, mino Ems Grau. i. 2.4,2007, P. DJE d~ 15-8-200B I

A~ l' da Lei 9aLJd", lt.369r2l101, Cadaslro de contratações tempo'árlas. Cnaç30
de proced,mentos adm<nistrativos que dev"m ser observatlos pejo Poder E>:ecutivo
na conlraT~o d" saNi<!orestempofa'i"". (. ,.) As norme" impugnadas, de<:o,mnles
de """,mias parlam.ntares, eSl.bil"'c"m" ptoc.e<!lm,mtoa se' adolado peJo Poder
E.l'C\.~vO eSladual para a realila~ de in=içõ~s no cadastro de ccnllataçoos
lem~(>r;inas, lema nao incklido enlre aq~eles cuios prOJel0Sde lei ~"de inicialill"
privaliva dn governador do ~.I"do IAOI2.583, ,el. m,n. C.rmen LUcia,J. 1'-$.-2011,
P.DJE de~-8-20" I

Percebe-se que a Corte Suprema, além de entender que não há
vicias de inlClat'va pa,a todo e qualquer p'ojeto de lei de parlamentar que crie despesas ao
Poder Executivo. também entende não haver vicios quando tais projetos estabeleçam
procedimentos administrativos, desde que desvinculados das maténas de competência
privativa do Chefe do Poder Executivo

Não se permite mais fazer, por assim dizer, um juizo de valor
abstrato, desprovido de senso critico e baseado numa interpretação cega aos projetos de
leis apresentados por parlamentares. Ao contrario, há que se realizar um detalhado estudo
para cada caso protocolado nesta Casa, para só então tomar partido quanto a exislência ou
não de vicio de iniciativa.

o precedente abaixo originado do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul- TJRS reforça. com clareza, tudo o que fora até aqui exposto. a saber:

Ementa' AÇÃO DIRETA Df INCONSTITUCIONALlDAUE MUNIClplD DE
PELOTAS LEI MUNICIPAL N.' 60'912013 QUE INCLUI NO CALENOARIO
OFICIAL 0(' ('VENTOS 00 MUNICIPIO AS FESTAS DE IEMANJAE NOSSA
SHIHORA DOS NAVEG"NTES Con.titui-se em vido de inicialiv. •
promulgação, pelo Pode, Legislalivo de lei Muni"i?,,1 que, ao inclui. no
calend,"j" oficial de eventos do municlpio as feslas de lem.njA 8 de Noss.
Senhora do. Navegantas. interfere tia organil.cão de Ó'9á". da
Administração Publioa. mat/"ia ,e'",vada ao Cr,efe do Pod'" Excclrbvo, bem
oon'o ""9'"" de'peSJ$ Mo preYiMas na I", de d"e!nzes orç.mentárlas, com •
C""çOOde atrlbulçOOse """'iço •• serem e,ccutaoo. pel. Atlm'niSl,.ção Municipal
Afro~ta 00 .'''90 8", .,Irgo 10, an'gn 60. 'nciso 11,alinea -d", M,go lI1 , incisos I e It,
"rtlgo 82, ,nows III e VII, al\190 '49. In",.os I, II C 111.bem r::omoao a,tigo 154.
,nc,.os I e li, lodos <;1.,Conslduiç;;o Eslad ••••1 JULGARAM PROCEDENTE,
UNÂNIM[ (Ação DI"'t" tle Inconstilucion~lidad" N' 700~75'98B6. Tnb"nal PI""o,
Tnbunal de Ju'I,,," do RS I<€!<II",.R", Pol\an<>va.Jurgado "'" 06/10/20'4)

Resta evidente que o Tribunal Gaúcho considerou haver vicio de
iniciativa, não pelo fato de o vereador estar incluindO festividades em calend~lrio oficial, mas
sim por criar atribuições a determinado órgão da administração pública

Lançadas tais premissas e lendo cada artigo do projeto de lei
apresentado, em nenhum momento se evidencia que o vereador tratou de regime juridico
de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de secretarias e 6rgãos
do Poder Executivo, sendo que a simpfes inclusão de data comemorativa no calendário
oficial é insuficiente para se sustentar viCio formal de iniciativa,
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Da mesma fonna a mera fi)(açâo de data comemorativa, não
lendo o condão de gerar despesas e ou atribuição a Municipalidade, conforme
entendimento jurisprudencial. Vejamos:

"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n" 4.436, de 10 de
dezembro de 2010, do município de Suzana, que 'Dispõe sobre o inciulào, no
Calendário Oficial do Município, do Dia do Imigronte, e dá outro, providências'.
Alegaçõo de vido de origem e de aumento de despesas Sem indicaçõo do lonle de
custeio. Inor;orrêncio do inconstitucionalidade invotodo. Mero fixaçõo de dolo
comemorativo. Ausência de crioçõo de órgõos c de cargm publicos ou de despesas
poro o Municipalidade. Matéria de ,nteresse local. Açõo julgado impnxedenle.
liminar revogado" (TlSP, AOI 0068550-67.2011.8.26.0000, Rei. Des. Mório Devierme
Ferraz, v.u., 14-09-2011).

Convêm dizer, ainda, que o Poder Executivo mantera, integralmente,
o seu poder de regulamentação quanto as festividades incluidas pelo vereador no
calendario oficial, não havendo. por assim dizer. usurpação de competências,

POR TAIS RAZ6ES, esta Procuradoria legislativa opina pela
viabilidade técnlco-juridica <.loPLl n 04112018

E a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juizo.

CARAZINHO (RS), 11 de Julho de 2018

J.b--
~ IGOR A. GUERRA'lONGO

Assessor da Mesa Diretora
OAB/RS 84672
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COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Perecer nO 08712018 IVIABIUDADf)

Projeto de Lei n" 041/;>018
Aulor. Fóblo lanetli
Emenla: Inllil,,; no colcndário oficial o "Dia de con,cienlização do Unquo Brasileirode Sinais.
libro,", e dllpoe sobre lua comemoração,
Rel"'or. Gilson Houbert

I.

• 2.

3

L

,
3

Relatório
A matéria em análi,e, de outOlia do Vereador Fábio Zonetl" tramito nClta Ca,a
legillotivQ, sob a forma de P'oi"to de Lei. lendo como ob;etivQ OEmenta acimo citado.
Atendendo às normOI con>lifu(joraís de l!umitaçdo que disciplinam a matéria do Projelo
de lei 041/18 está -ob o relponlobilidade ele,lo Comissôopura que ,";0 elaborado o
parccel sobre IVO legalidade, conltilucionalidode e regiml<rllolidode.
Acmlou-se orienlüçáo técnica jurídica ~68ll8

votO$
Conclui-se leg"ir'lo a inicialivo riesta propmiçãc de lei, lendo em visto se trotar de
inlCle,se local.
Por101ro,<'Io,VOTAORelalor pela v,abilidade do PresenteProjeto de leL
OI dema'l vereadores vaIaram de acordo.

Conclu$1io

•
4, O, integrantes do Comissao volaram. por unonimidode, pelo viobll1dode do Projeto de lei,

Sala de Reuni6esAntônio UbÓfioBervian, 18rie julho de 20\8 .

A~.Ffores da Cunha, 799 - CaiKa Postal: 440 - FOlle: PA6X: (54) 3330-2322. CEP 99500..000 - CARAlINHOIRS
E-mal!:camaracrz@camaracrz..rs.gov.br wwwcamarncrVS.gov,br CNPJ:89.96522210001.52

mailto:camaracrz@camaracrz..rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_1II.a

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

Parecer n. 07 1/20]8
Projeto de LeIo' 041flB
Aulor: Fábio Zanetti
Ementa: Institui no calendário okio' o "Dia de conscienliwçào do lingua Brasileirade Slr>ais-
libras", e dispoe mbre Suo comemoroçóQ.
Relator: Daniel W.,ber

Relotório
1. A maléria em onólise, de autoria do Vereador fóbio Zanetlí, tromita nesta Com

Legi,lolivQ, ,ob o forma de Proieio d" lei, tendo como objetivo a Ementa acima cilado.
2. ATendendo às normm regimento'\ de tramit<.Jr,:õoque d'ICiplinam o maléria, o referido

Projeto de Lei está lob a re,ponsabilidode delta Comissão paro Que lejo elaborado
parecer sobre olf)t'dos de ordem ecor'l6mico e social.

Volo do Relalo.

3. Adota-se o tundomento do poreef!r da Com:s\(Jo de Justiça e fioonço\
4. Ademoi" n60,,~ verifico impacto negcltivo nu economio e no sociedode local,
.'>. Por tal razào, VOTA o Relolm de acordo 00 Projeto de Lei
6, 0\ d ••mois Vereadores VotOlom de acordo.

,
Sala de R"~JnióesAntõn;o L,bÓfio Bervian, 19 dt<julho de 2018.
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NAoSIM
PROCESSO N°: d.2.l.\ J.w.lJ;
Alaor Galdino Jornaz X
Alexandre Capitã.~io X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Er1eiVieira X
Fábio Zanerti X

Gian Pedroso X
~Ison Haubert X
Ivornar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando CosIa X

Mareio Ho " Presidente
TOTAL 12



~'

ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.370, DE 25 DE JULHO DE 2018.

'''s/ltui no calendário oficiill o "Dia de
conscjenti~<I(;ão da Lmgua Brasileira de
$inilis ~ Libras ~ e dispõe sobre sua
Comemor ••ção

Autoria,' Vereador Fabio Zanetti.

o PREFEITO 00 MUMCiPlü DE CARAZINHO. ESTADO DO RiO
GRANDE DO SUL

,

f.
J

~gulJ1lele, FAÇO SABER qu~' l' Legisl;HI"O aprovou e el, sanc'ono e promulgo a

Art. 1" Esta Le, Irlsl",I' "C c",lendano oficral do MUrllciplo O 'Dia
M"'flicipai da COflSCiem,7.,aÇão <:11L,'rlQu.: Rr<lsrl","a de S'nals ~ I.itJ'ilS"_

Ar!. 2' O 'D'<I Mu,"1~:i~alna Cr.onsc:",nt zaçao da Lingui'l Brasileira de
Sinais - LibI<IS'-sEmi comerno'ado no ela 2~ oe a~,,1 de C;Jt::aa'lQ

Art. 3" O Dia !vIufl'c;flal d•• Cansc,cnt'L;Jç;1O dei Língua Brasileira de
Sinais - libras' fará par1e c10 Cale:ndiJl;o Oficia! de Evento,,; rio ML;nicip,o, cabendo
aos órgàos competentes dEJflni~<J progr"nlilç.;io .-jo~<;"en\o~ comenll)rativos

Gablnele do Prefuilo, 25 de iull10 de 201 Ô

Reg,stre-se e publique_se no P;lir'Ci
de PLlbllcações da Prele.lura

-- c.-.,
Lori Luiz 80lesIM /
Secret<ino da Ao;fiinl>;lraÇ<lO
Of'I2"}~'&DO"/

••• '" <••• ,""'" '" gO"h,
A,.n,d, Fio•••• , c ••,,"', o '''I'' Coo"o

'e'ef""., l>l' lJJf.}ô,y, ._m,,' p"ro''''''ltc'''''''''o,,,,g';',1>/
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