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AO EXCELENTÍSSIMO SR. VEREADOR 

HÉLIO ALVES RIBEIRO 

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, vereador, vem muito respeitosamente à presença 
de Vossa Excelência, tendo como fulcro o Art. 5°, LV da Constituição Federal, bem 
como o Art. 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indaiatuba e demais 
dispositivos aplicáveis à matéria, interpor o presente 

11111111~WECUR$O- 
em face da decisão proferida por Vossa Excelência nos Autos do Processo n. 1.262, 
referente ao Projeto de Lei 152/2017, com trâmite perante esta Casa, que deixou de 
receber o mencionado projeto, pelas razões que passa a expor. 

IDO PROJETO 
O projeto em apreço tem como objeto a redução progressiva do uso de 
combustíveis fósseis pela frota do transporte público municipal. 

O projeto deixou de ser recebido por Vossa Excelência, tendo sido encaminhado 
parecer nesse sentido a este gabinete em 16 de outubro do ano corrente. 

IDO PARECER EXARADO 
O parecer que baseia a decisão do sr. Presidente foi elaborado pelo Departamento 
Jurídico da Presidência e afirma que o projeto padece de vício de 
constitucionalidade, asseverando que a propositura ultrapassa a competência 
municipal para legislar sobre o assunto regulado e, por esse motivo, revela-se 
inadequada a sua propositura no ãmbito do Legislativo municipal. 

No entanto, tal posicionamento não é o mais adequado ao presente caso, 

merecendo revisão da decisão por Vossa Excelência. 
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IDA NECESSIDADED~RPAMA,DECISÃO 
Em que pese o respeito ao parecer exarado pelo Departamento jurídiCo da 

Presidência, a negativa de recebimento do projeto em apreço não deve prosperar, 

devendo ser revista a decisão de Vossa Excelência. 

O entendimento constante no Parecer, acerca da competência material atribuída ao 

município sobre a proteção do meio ambiente, limita-se ao entendimento da prática 

legislativa municipal à licenciar e fiscalizar as atividade que possam causar algum 

impacto ambiental. Ressaltando-se, como argumento, a competência comum da 

União, dos Estados e dos Municípios para a preservação do meio ambiente (CF, Art. 

23, VI e VII). 

Como bem destacado na análise emitida, o Art. 23 da Constituição da República 

não dispõe sobre a competência legislativa para o assunto regulado, mas determina 

a competência concorrente para implementar medidas de proteção ao meio 

ambiente e ações de combate à poluição. 

Além disso, em que pese a competência comum dos entes federativos, o parecer 

exarado recorre à descrição da competência privativa da União sobre o processo 

legislativo das matérias relacionadas à energia, transporte e recursos naturais (CF, 

Art. 22, IV, XI e XII), para determinar a inconstitucionalidade do projeto de lei em 

análise por vício de iniciativa. 

Contudo, ao contrário do que o Parecer tenta colocar para Vossa Excelêhcia, é 

possível que o município legisle sobre a redução progressiva do uso dos 

combustíveis fósseis, dentro dos limites constitucionais. Afinal, a competência 

legislativa concorrente encontra sua constitucionalidade nos seguintes termos: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

1.-1 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
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Neste caso, a Constituição Federal de 1988 não dispõe, exclusivamente, da 

competência legislativa do município, mas prescreve a competência da União para 

editar normas gerais, sem as quais os Estados e o Distrito Federal poderão exercer 

plenamente a atividade legislativa. Não obstante, preceitua-se ao município a 

competência de legislar sobre os assuntos de interesse local e, além disso, 

suplementar, no que couber, a legislação federal e estadual (CF, Art. 30, I e II). 

Sendo assim, a respeito da competência legislativa concorrente, considera-se como 

competência suplementar do município a observância do modelo de repartição de 

competências e, por esse motivo, leva-nos a concluir que o seu exercício se 

realizará nas matérias dispostas no Art. 24. Isso significa dizer que a não tange às 

matérias exclusivas e privativas da União, mas compete ao município legislar 

suplementarmente sobre as matérias previstas na competência legislativa 

concorrente da Constituição da República. Quanto a isso, Regina Ferrari argumenta: 

[O] Art. 24 refere-se apenas à União, Estados e ao 
Distrito Federal, não incluindo nesse elenco a figura do 
Município, admitindo a competência suplementar apenas 
em relação aos Estados. O art. 30, II, veio, de certa 
forma, suprir a falha do art. 24; não criando competência 
para o Município, mas admitido que ele tenha 
competência legislativa suplementar da legislação federal 
e estadual, naquilo que couber, ou seja, dentro dos 
assuntos de interesse local (FERRARI, R. Elementos de 
Direito Municipal. São Paulo: Révista dos Tribunais, 
1993, p. 82). 

Não sendo o suficiente, é preciso lembrar que o Projeto em comento trata 

especificamente - do transporte público municipal de Indaiatuba, não impondo 

qualquer obrigação a quaisquer pessoas/entes alheios ao município. 

Ademais, importante destacar que o Projeto visa apenas pôr em prática o que já 

previsto pelo Estado brasileiro, incluindo-se as diretrizes propostas na 21a 

Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC), estimulando a redução gradual de combustíveis 

fósseis no sistema de transporte público de passageiros. 
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26 de Outubro e 2018 

RICAR 
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Ante o exposto, considerando toda a fundamentação, requer-se' quê Vossa 

Excelência reforme a decisão recorrida, e, por ser medida de justiça, receba o 

Projeto de Lei 152/2018, de autoria deste Vereador peticionante, determinando o 

regular trâmite do mesmo. 

Alternativamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se 

então que o presente Recurso seja encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, 

nos termos do artigo 149, §1° e seguintes do Regimento Interno desta Casa. 

Plenário Joab José Puccinelli 

VEREADOR 
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