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( X ) Projeto de Lei cosU^ Protocolo n°: 25394 
Em: 04/02/2019-16:16:31

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui no calendário oficial do município de Carazinho o “Março 
Laranja", mês de prevenção e combate ao bullying escolar.

Art..1o - Fica instituído no Calendário Oficial do município de Carazinho o “Mês de Prevenção e 
Combate ao Bullying Escolar”, a ser celebrado anualmente no mês de março, recebendo a 
denominação de “Março Laranja”.

Parágrafo único. Entende-se como bullying escolar todo ato de violência física ou psicológica, 
intencional e recorrente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas no ambiente 
escolar, com o intuito de intimidá-la, agredi-la ou discriminá-la, caracterizando um processo de 
vitimização em uma relação assimétrica de poder entre as partes.

Art. 2o - A instituição do “Março Laranja” visa promover, no âmbito escolar e na sociedade em geral, 
o debate sobre o bullying nas escolas, estimulando campanhas educativas e informativas, bem 
como a sensibilização, o diagnóstico e a prevenção desse tipo de violência, envolvendo a 
comunidade, os pais, professores e outros profissionais que atuam nas áreas da educação e da 
proteção à criança e ao adolescente.

/j^3° - São símbolos do “Mês de Prevenção e Combate ao Bullying Escolar" a fita de cor laranja, 
bem como essa tonalidade, a qual deverá ser utilizada em recursos visuais de impacto, como a 
iluminação noturna especial em locais onde se possa dar visibilidade ao tema, dentre outros.

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: Este Projeto que denomina “Março Laranja” à data dedicada à prevenção e 
combate ao bullying escolar, pretende tendo como referência alguns elementos exitosos em 
campanhas educativas e de sensibilização que já vem sendo desenvolvidas em Carazinho, como é 
o caso do grande sucesso da campanha contra o câncer de mama, notoriamente conhecida como 
“Outubro Rosa”, hoje um mês de mobilização nacional que serve para dar
visibilidade e promover a conscientização das mulheres sobre a necessidade da prevenção dessa 
grave patologia, com ampla adesão da sociedade e também dos órgãos públicos através da 
instalação de iluminação especial da cor rosa, além da colocação de símbolo da campanha “fita 
rosa". Assim, com essa proposta abro espaço para se adotar uma simbologia igualmente de 
impacto para um período anual especialmente dedicado à prevenção e o combate ao bullying em 
nosso município, envolvendo todo o mês de março, que é o mês de inicio do ano letivo na grande
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maioria das nossas escolas.
A escolha da cor “laranja” deve-se ao fato de ser uma cor que chama a atenção, e na simbologia 
das cores, representa tolerância, cordialidade, gentileza e afetividade.
Poderão ser realizadas anualmente campanhas e ações alusivas ao “Março Laranja" em Carazinho, 
a exemplo de outras que tratam de temas sociais relevantes, como o emprego de iluminação 
especial na cor laranja em órgãos públicos e privados que quiserem adotá-la, especialmente 
aqueles vinculados à educação, podendo receber esse destaque outros locais 
públicos como as praças.
Com certeza a medida servirá para ampliar a visibilidade e colocar em destaque o tema do bullying, 
de extrema relevância social pois são notórias as repercussões para a vida da vítima, seja a criança 
ou o adulto que sofreu bullying na infância. A prática é recorrente na escola, espaço de convivência 
onde as diferenças se tornam visíveis e onde o bullying ocorre com mais frequência vitimizando 
muitas crianças desde os primeiros anos num espaço que deveria ser propício ao desenvolvimento 
equilibrado e favorável a sua auto-estima e crescimento psicológico tanto quanto físico.

Sala Antônio Libório Servian, em 04/02/2019.

Gian Pedroso - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
N°: Hora:



q\SLATIVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINKO - RS

Página 1 de 4

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
21/2019

Matéria: PLL 003/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA. AUTORIA DE VEREADOR. INCLUI 
NO CALENDÁRIO OFICIAL O MARÇO LARANJA 
COM O OBJETIVO DE PREVENIR O BULLYING 
ESCOLAR. VÍCIO FORMAL EVIDENCIADO. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n° 003, de 04 de 
fevereiro de 2019, de autoria de vereador, que Institui no calendário oficial do Município de 
Carazinho o “Março Laranja", mês de prevenção e combate ao bullying escolar.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei institui no calendário oficial do Município o “Mês de 
Prevenção e Combate ao Bullying Escolar", a ser celebrado anualmente no mês de março, 
recebendo a denominação “Março Laranja". Conceitua, ainda, a expressão "bullying” e 
refere serem símbolos da campanha a fita de cor laranja e o uso dessa tonalidade como 
iluminação noturna.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. Já em relação à iniciativa legislativa, há que se dizer, primeiro, 
que este Procurador passa, aqui, a adotar o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal - STF.

Explica-se.

A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo está 
umbilicalmente ligada á criação de cargos, funções e regime jurídico dos servidores 
públicos e à criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da Administração 
Pública, conforme consta na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB e, por 
simetria, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul - CERGS e na Lei Orgânica do 
Município de Carazinho - LOM2.

Art. 30 Compete aos Municípios: 
l - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre:
[...]
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.

2 (CRFB): Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
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A vedação ao aumento de despesas, por sua vez, encontra-se 
restrita às matérias privativas do Chefe do Poder Executivo3 (matéria também constante 
nas leis estaduais e nas lei 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 vício de iniciativa, a menos que faça referência aos servidores públicos e/ou 
organização administrativa.

Nesse sentido seguem dois precedentes advindos do STF, senão
veja-se:

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ Io São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentaria, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional n018, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84,
VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 32. de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional n018. de 1998)
§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as íeis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; (Redação dada peta 
Emenda Constitucional n.° 67, de 17/06/14)
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou fj/ 
subvenções.

3 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
l - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e §
4o;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


&\SLATÍVr0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO ■ RS

Página 3 de 4

Não procede a alegação de que qualquer projeto de íei que crie despesa só 
poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da 
iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no art. 61 da 
Constituição do Brasil - matérias relativas ao funcionamento da administração 
pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. 
Precedentes. [ADI 3.394, rei. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.]

Art. 2o da Lei gaúcha 11.369/2001. Cadastro de contratações temporárias. Criação 
de procedimentos administrativos que devem ser observados pelo Poder Executivo 
na contratação de servidores temporários. (...) As normas impugnadas, 
decorrentes de emendas parlamentares, estabelecem o procedimento a ser 
adotado pelo Poder Executivo estadual para a realização de inscrições no cadastro 
de contratações temporárias, tema não incluido entre aqueles cujos projetos de lei 
são de iniciativa privativa do governador do Estado. fADI 2.583, rei. min. Cármen 
Lúcia, j. 1°-8-2011, P, DJE de 26-8-2011.]

Fácil perceber que a Corte Suprema, além de entender que não há 
vícios de iniciativa para todo e qualquer projeto de lei de parlamentar que crie despesas ao 
Poder Executivo, também entende não haver vícios quando tais projetos estabeleçam 
procedimentos administrativos, desde que desvinculados das matérias de competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo.

Não se permite mais fazer, por assim dizer, um juízo de valor 
abstrato, desprovido de senso crítico e baseado numa interpretação cega aos projetos de 
leis apresentados por parlamentares. Ao contrário, há que se realizar um detalhado estudo 
para cada caso protocolado nesta Casa, para só então tomar partido quanto à existência 
ou não de vício 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 DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
PELOTAS. LEI MUNICIPAL N.° 6.019/2013 QUE INCLUI NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO AS FESTAS DE IEMANJÁ E NOSSA 
SENHORA DOS NAVEGANTES. Constitui-se em vicio de iniciativa a 
promulgação, peio Poder Legislativo de Lei Municipal que, ao incluir no 
calendário oficial de eventos do município as festas de lemanjá e de Nossa 
Senhora dos Navegantes, interfere na organização de órgãos da 
Administração Pública, matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo; bem 
como origina despesas não previstas na lei de diretrizes orçamentárias, com a 
criação de atribuições e serviços a serem executados pela Administração 
Municipal. Afronta ao artigo 8o, artigo 10, artigo 60, inciso II, alínea "d", artigo 61, 
incisos I e II, artigo 82, incisos III e VII, artigo 149, incisos I, II e III, bem como ao 
artigo 154, incisos I e II, todos da Constituição Estadual. JULGARAM 
PROCEDENTE. UNÂNIME (Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 
70057519886, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, 
Julgado em 06/10/2014)

Resta evidente que o Tribunal Gaúcho considerou haver vício de 
iniciativa, não pelo fato de o vereador estar incluindo festividades em calendário 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 jurídico
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de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de secretarias e órgãos 
do Poder Executivo, sendo que a simples inclusão de data comemorativa no 
calendário oficial é insuficiente para se sustentar vicio formal de iniciativa.

Convém dizer, ainda, que o Poder Executivo manterá, 
integralmente, o seu poder de regulamentação quanto às festividades incluídas pelo 
vereador no calendário oficial, não havendo, por assim dizer, usurpação de competências.

No mais, a definição de datas comemorativas no calendário oficial 
perpassa pelo chamado mérito administrativo, não se evidenciado, ademais, qualquer 
contrariedade com os ditames constitucionais e/ou legais.

POR TAIS RAZÕES, este Procurador opina pela viabilidade
técnico-jurídica do PLL n° 003/2019.

-t-
É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 06 de fevereiro de 2019.

LUÍS FERNANDO BÒÚ |SCHEID
Procurador do Poder L egislativo 

MatrSdiila 50020 
OAB RS 93.542
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Parecer n° 042/2019 
Projeto de Lei: PLL 003/19 
Autor: Gian Pedroso
Ementa: Institui no calendário oficial do Município de Carazínho o " 
de prevenção e combate ao Bullyng escolar.
Relator: Luís Fernando Costa

Março Laranja", mês

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

A-

Voto do Relator

3. Voto desfavoravelmente ao Projeto de Lei, devido a inexistência do Calendário 
Oficial do Município.

4. O Vereador João Pedro vota favorável
5. O Vereador 1 ;1feto»jJUj0fvoto de acordo com o Relator.u

Sala de Reuniões Antônip Ljbório Berviq^í, 13 de março de 2019.

Ven ilson Haubert 
Presidente

VereadorTené/íteCosta 
Vice nte

Vereador dro'Albuquerque de Azevèdo 
Secretário /
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