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 CIRCULAR N º 30/2017- DG                                                    Avaré, 21 de setembro de 2.017. 

 

LEMBRETE 

 

Estará presente às 18h30min, o Sr. Juracy Cavini, representante do CVV (Centro de 

Valorização à Vida)  de Avaré para explanar sobre o trabalho que realizam nesta cidade, nos 

termos do Requerimento nº 929/2017, de autoria do Ver. Flávio Eduardo Zandoná e outros, 

aprovado por unanimidade. 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
25/09/2017 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 25 de 
Setembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

 

1. PROJETO DE LEI Nº 79/2017 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Francisco Barreto de Monte Neto 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de energia elétrica 

realizarem o alinhamento e a retirada dos fios nos postes e dá outras providências. 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 79/2017 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública (c/ emenda) 

 

2. PROCESSO Nº 153/2017 – Discussão Única 
Autoria:- Ver. Sérgio Luiz Fernandes e outros  
Assunto: Moção de Repúdio nº 019/2017, do Ver. Sérgio Luiz Fernandes e outros,  ao 
Banco Santander, por ter patrocinado a exposição Queermuseu, onde se verifica forte apelo 
e incentivo a pedofilia, zoofilia, entre outros temas relacionados à sexualidade e por zombar 
da fé cristã, afrontando abertamente os valores morais da sociedade e da maioria dos 
Cristãos do nosso país sob o pretexto de incentivo à cultura. 
Anexo: Cópias da Moção de Repúdio nº 19/2017 e do Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação.  

 

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos 
de minha elevada estima e distinta consideração.  
 
 
Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº 117/2017. 

Projeto de Lei nº 79/2017. 

Autor: Vereador Francisco Barreto de Monte Neto. 

 

 

 
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas concessionárias de energia 
elétrica realizarem o alinhamento e a 
retirada dos fios nos postes e dá outras 
providências”. 

 
 
 

P A R E C E R  
 

 

                           Trata-se do Projeto de Lei que tem estabelece a 

obrigatoriedade das empresas concessionárias de energia elétrica realizarem 

o alinhamento e a retirada dos fios nos postes. 

 

Não longe surge o artigo 30, incisos I, da Constituição 

Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:  

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade.” 
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Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua 

gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e 

desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na história fez 

constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que foi 

imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 
Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 
submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 
não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 
da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 
estado de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins 
próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em 
regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da 
ordem jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, 
Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5). 
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Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre 

o projeto ora analisado. 

 

Ao Município cabe legislar sobre todas as matérias de 

peculiar interesse local (art. 30, inc. I, da CF), de maneira que pode, por 

conseguinte, condicionar as atividades consideradas nocivas ou 

inconvenientes ao bem-estar coletivo, podendo estabelecer regras de 

posturas relativas à higiene, ao sossego da população, aos ruídos, ao uso e 

trato dos animais, entre outras. 

 

Merece destaque a lição de Hely Lopes Meirelles a respeito: 

 

“Para propiciar segurança, higiene, saúde e bem 

estar social à população local o Município pode regulamentar e 

policiar todas as atividades, coisas e locais que afetem a 

coletividade de seu território”... Na impossibilidade de 

apreciarmos todos os setores de atuação do poder de policia do 

Município, destacamos os principais, a saber: 

 

1) Policia sanitária 

2) Policia das construções 

3) Policia das aguas 

4) Policia da atmosfera 

5) Policia das plantas e animais nocivos 

6) Policia dos logradouros públicos  

7) Policia de costumes 

8) Policia dos pesos e medidas  

9) “Policia das atividades urbanas em 

geral.” (in Direito Municipal Brasileiro, 
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São Paulo: Malheiros Editores, 19990, 

p.349/350). 

 

Isso significa que o Município é competente para limitar ou 

restringir direito referente a estas matérias. 

 

A proposito útil é a definição dada pelo Código Tributário 

Nacional a respeito do poder de polícia: 

 

Art. 78 Considera-se poder de polícia atividade 

da administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 

dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato 

Complementar nº 31, de 28.12.1966) 

 

A presente propositura inclui-se na competência municipal, 

cabendo, assim, ao Município estabelecer obrigações aos particulares 

relacionadas à segurança dos munícipes, uma vez que a falta de 

alinhamento e retirada dos fios nos postes geram risco de acidente à 

população. 

 

No tocante à iniciativa do projeto de lei, pode-se afirmar que 

o tema é de iniciativa comum, ou seja, tanto o Legislativo quanto o 

Executivo podem dar início ao processo legislativo, apresentando o projeto 
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de lei. Isto porque a matéria não é de iniciativa privativa, posto que não 

consta no rol o artigo 61, parágrafo primeiro, inciso II da Constituição 

Federal. 

 

Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei 

qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não sugerimos 

correções. 

 

Diante do exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei em 

epígrafe não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou 

ilegalidade, motivo pelo qual opina esta divisão jurídica pela regular 

tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário 

desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais 

e regimentais. 

     É o parecer. 

Avaré (SP), 24 de agosto de 2017. 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

Procuradora Jurídica 

 

 

 

 
 

 














