
Projeto de Lei de Vereador 

Expediente 2304/2018. 

Projeto 614/2018. 

 

O projeto é de autoria de Ismael Mendonça,  que na 

qualidade de suplente,  assumiu a posição do titular no dia 22/05/2018.  

O art. 20 do Regimento Interno assegura aos suplentes,  quando no 

exercício do mandato,  todas as prerrogativas e obrigações do 

vereador. 

É da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições, conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno,  em 

consonância  com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal. 

Dentre as proposições arroladas no artigo 77 do 

Regimento Interno, consta no inciso III a edição de leis ordinárias, tal 

como a proposta no expediente em análise. 

 

“Institui o Dia Municipal de Combate à Intolerância 

Religiosa, a ser realizado anualmente no dia 16 do 

novembro e cria o Comitê Municipal de Respeito a 

Diversidade Religiosa.”  

 

Conforme art. 152, inciso I,  e 134, ambos da Lei Orgânica, 

é da Competência do Sr. Prefeito a iniciativa das leis. 

 

No plano constitucional o projeto  está amparado pelo 

art. 30, inciso I,  que estabelece competência aos municípios para 

legislarem sobre assunto de interesse local. É o caso.  O que, aliás,  pelo 

princípio da simetria vem reproduzido no inciso XXX do art. 11 da Lei 

Orgânica Municipal. 

Refiro que o Município de São Leopoldo tem por 

fundamento a edificação de uma sociedade livre, justa e solidária,  

bem como está comprometido com a redução das desigualdades 

sociais,  e a erradicação de preconceitos de sexo e gênero,  bem 

ainda,  quaisquer outras formas de discriminação,  conforme insculpido 

em cláusula pétrea na Constituição Federal,  e na Lei Orgânica 

Municipal,  cito o artigo 7º,  incisos I, II e III. 



A  proposição também cria o Comitê Municipal de 

Respeito a Diversidade Religiosa,  estabelece suas finalidades e refere 

que a composição se dará de forma aberta e franqueada a 

representantes de diferentes religiões. 

Refiro que há inconstitucionalidade na parte final do 

caput do art. 2º,  pois ao propor que o Comitê seja 

“administrativamente vinculado a Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos”,  acaba por ferir o art. 60 da Constituição Estadual, 

imiscuindo-se em matéria da competência privativa do Chefe do Poder 

Executivo. 

Nesse contexto, o projeto merece trânsito legislativo, mas  

alerto para a inconstitucionalidade de parte do artigo 2º do projeto em 

análise. 

Observo que a matéria restará aprovada por maioria 

simples, de acordo com o art. 144 do Regimento Interno,  e se sujeitará 

á sanção do Chefe do Executivo,  conforme dispõe o art. 85 também 

do Regimento Interno. 

É como opino. 

São Leopoldo, 28 de junho de 2018. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


