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Oficio n° 472/2018-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Sua Excelencia, a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
DD.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissima Senhora Presidente,

ttt       SacrStaria

+.                  I,    ,JJ   I-:?

Jacarei,10 de outubro de 2018  -

i-i_'.'''.'.'i-'.E

Comunico  a  Vossa  Excelencia  que,  nos  termos  do  §  10  do  artigo  43  da  Lei

Organica  do  Municipio  (Lei  n°  2.761,  de  31.03.90),  existem  raz6es  impeditivas  para

outorga da sangao  integral do  Projeto da  Lei  n° 6.227,  que "Declara,  nos termos da  Lei

4.557/2001,  a preservaeao do mirante e monumento erigido ao Cristo,  como patrim6nio

cultural  do  Municipio  de  Jacarei".  (Processo  Legislativo  n°  36,  de  11.06.2018),  motivo

pelo qual,  decidi vets-lo  integralmente,  pelas  raz6es  anexas  aos  aut6grafos da  Lei  ora

vetada.

Restituimos,   dessa  forma,   a   materia  vetada   ao   reexame  dessa   E.   Casa

Legislativa,   cujos   nobres  Vereadores  conscientes  da   responsabilidade  de   que  sao

imbuidos, saberao melhor refletir.

Atenciosamente,

ZL-__-.

IZAi-AiJOSEDESANTANA
Prefeito do Municipio de Jacaref

Praga dos Tres  Poderes,  73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM  DE VETO AO PROJETO DE LEI REFERENTE AO  PROCESSQ.,.~z^._

N.a 36,  DE  11.06.2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

(LEI  N.° 6.227/2018)

Apesar  da  nobre  justificativa  apresentada  pelo  legislador

municipal,   existem   raz6es   que   impedem   a   outorga   da   sangao   integral   ao

Projeto  de  Lei  (Lei  n.°  6.227/2017),  em  razao  de  contrariedade  ao  interesse

pt,blico.

0   Projeto   de   Lei   visa   declarar   nos   termos   da   Lei   n°

4557/2001,  a  preservagao  do  Mirante  e  Monumento  erigido  ao  Cristo,  como

patrim6nio cultural do Municipio de Jacarei.

Por  melhor  das  inteng6es  que  visa  produzir  o  Projeto  de

Lei,  a  proposta  legislativa  apresentada  precisa  de  urn estudo  minucioso e  com

pesquisas  que  possam  subsidiar a equipe tecnica do Arquivo  Pdblico  a  analise

de todo o contexto para o tombamento.

Cumpre   ressaltar  que   cabe   ao   Conselho   Municipal   de

Politica    Cultural   -   CODEPAC    adotar   todas    as    medidas    necessarias    a

preservagao  do  patrim6nio  cultural  do  Municipio  e  propor  ao  Poder  ptlblico  a

preservagao do  patrim6nio existente  no Municipio,  entendendo que  o Conselho

devera participar das discuss6es e contribuir para o processo de tombamento.

Ademais,    determina    o    art.    5°,    inciso    lx,    da    Lei    n°

4557/2001,  que  compete  ao Conselho  Municipal  de  Politica  Cultural  aprovar os

pareceres tecnicos pertinentes do patrim6nio cultural.

Prape dos Tres Poderes,  73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Importante  lembrar que  uma propositura  legislativa de teor

semelhante  o  Projeto  de  Lei  n°  89  de  28  de  setembro  de  2016,  ja  havia

apresentado,   mas   foi   arquivado   ao   final   daquela   Legislatura   vez   que

seguiu para votagao em Plenario.
9.ri

Quando  da  tramitagao  do  Projeto  de  Lei  n°  89,  de  28  de

setembro de 2016,  o  Prefeito a epoca encaminhou  urn oficio  informando que o

Projeto  de  Lei  trazia  indevida  ingerencia  nas  atribuig6es  dos  departamentos  e

6rgaos da Administragao Pdblica.

lsto  porque,   a  analise  e  declaragao  de  urn  bern  im6vel

como   de   preservagao   do   patrim6nio   hist6rico   cultural   cabe   ao   CODEPAC,

tendo em vista ser urn 6rgao definido legalmente  para analise e estudo tecnico

do patrim6nio.

Destaca-se  que  o  art.   2°  do   Projeto  de   Lei  cita  que  o

referido   monumento   no   "Cristo  Acolhedor"   nao   podera   sofrer  alteragao   em

razao do art.  80,  paragrafo  1° da Lei n° 4557/2001, que determina:

"Art.   8°  Quaisquer  obras  a  serem  feitas  nos  bens

•Im6ve.Is     preservados,     tais     como     restaurag6es,

conservag6es,  reformas,  reconstrug6es,  demolig6es,

remembramentos e desdobros de areas ou  lotes,  s6

serao      autorizadas      pela      Prefeitura      ap6s      a

manifesta?ao favofavel do CODEPAC.

§  1°  Os  bens  m6veis  e  im6veis  enquadrados  como
EP-1    nao    poderao   em    hip6tese    alguma    serem

destruidos, descaracterizados ou inutilizados.

§  2°  Os  bens  im6veis  enquadrados  como  EP-2  sao

suscetiveis     de     alterag6es     parciais,      reformas,
Pra9a dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

ampliag6es,  desde que mantidas e respeitadas  suas
a.^   ''-".^-`-.
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caracteristicas externas de valor ambiental,  hist6

e/ou paisagistico.

§ 3° Os bens im6veis enquadrados  como EP-3 e \.
sao    suscetiveis    de    demoligao    total    ou    parcial,

reformas,        ampliag6es,        reconstru?ao,        novas

edificag6es,              desdobro,              remembramento,

desmatamento  ou  movimento  de  terras,  desde  que

respeitadas        nas        novas        construg6es        as

caracteristicas   ambientais   dos   logradouros   e   das

regi6es nos quais se acham situados."

No  presente caso,  o  artigo 20 do  Projeto de  Lei enquadra

automaticamente   o   referido   monumento   como   EP-1,   o   mesmo   nivel   de

preservagao  do  Museu  de  Antropologia  do  Vale  do  Paraiba,  o  mais  alto  em

preservagao,  sem  apresentar  estudos  conclusivos  que  levassem  a  este  nivel

de protegao e de como sera feito a manutengao.

0    CODEPAC    iniciou    os    estudos    e    analise    para    a

declaragao    de    preservagao    do    patrim6nio    hist6rico    cultural    do    referido

monumento,  levando  em  conta  formas  de  recuperagao  da  area  e  alternativas

de angariar financiamento  para a  revitalizagao e consequentemente avaliar em

qual categoria de preservagao se enquadra o monumento.

Necessario esclarecer que  a  Prefeitura teve  aprovado  urn

financiamento  junto  ao  CAF  (Banco  de  Desenvolvimento  da  America  Latina)

para o Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jacarei, que trara urn

conjunto de  interveng6es  urbanisticas voltadas  para as areas de  infraestrutura,

meio   ambiente,    mobilidade   urbana   e   patrim6nio   hist6rico,    arquitet6nico   e

cultural de Jacarei. iiiiiiiii-_.„
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Urn   dos   objetivos   do   Programa   e   a   requalificagao

Regiao Central  de Jacarei,  por meio de  recuperagao ambiental  e a  implant€

de urn complexo de parques e areas verdes pdblicas,  dentre as quais inse

o projeto do Parque do Morro do Cristo.

SEpi

S©cr®t@ria

Tal  projeto  prop6e  a  recuperagao  ambiental  de  uma  area

de 7,2  hectares  de  Mata Atlantica  entre os  bairros  Balneario  Paraiba  e  Jardim

Vista   Verde,    alem   disso,    buscar-se-a   explorar   o   potencial    para   praticas

esportivas  e  atividades  ambientais  na  area  que  hoje  se encontra  degradada  e

erodida.

0  projeto  e  dedicado  a  preservagao  do  meio  ambiente  e

ao   incentivo   aos   esportes,    incluindo   a   implantagao   de   campo   de   rugby,

modalidade esportiva pela qual Jacarei tern se destacado no cenario nacional.

No   alto   do   Morro   do   Cristo,   al6m   de   uma   area   de

contemplaeao,   vista  para  a  cidade,   tamb6m   havera  espago  voltado   para  a

pratica de pipa.

Caso  o  Morro  do  Cristo  seja  considerado  de  preservagao

nivel  Ep-1,  nao sera  possivel  a  implantagao  de  nenhum  projeto  ou  obra,  tendo

em  vista  a  impossibilidade  de  qualquer  tipo  de  modificagao  ou  alteragao  na

area.

A   nobre   e   sensivel   sugestao   do   legislador   municipal

visando  a  protegao  do  patrim6nio  hist6rico  e  cultural  do  Municipio  de  Jacarei

interfere   na   gestao   administrativa,   infringindo   o   Principio   da   Separagao   de

Poderes.

----------------
Prape dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

0   Principio  da  Separagao  entre  os  Poderes,   art.  2°  ti
--a -   --:C_:_.:==-`:
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Constituigao  Federal  e  artigo 40,  inciso  Ill  da  Lei  Organica  do  Municipio  (Lei  n.a

2.761/1990),  que  visa  garantir  a  harmonia  e  independencia  entre  o  Executivo,

Legislativo  e  Judiciario,  foi  infringido  com  a  aprovagao do  Projeto  de  Lei  (Lei  n°

6.227/18),   que   declara   a   preservagao  do   mirante   e   monumento   erigido   ao

Cristo,  como patrim6nio cultural do Municipio,  sem consulta ou estudo do 6rgao

competente o Conselho de Defesa do Patrim6nio Cultural.

Na    mesma    linha    de    raciocinio    encontramos    decisao

proferida pelo egregio Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, destaca-se

AGAO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.

1.   Lei   n°   2.526,   de   29   de  julho   de   2011,   de   iniciativa

parlamentar,   que   "declara   o   trecho   do   Rio   Pardo   que

banha      o      territ6rio      municipal,       patrim6nio      cultural,

paisagistico,   ecol6gico   e  turistico   do   Municipio".   Norma

que,  a pretexto de dispor sobre assunto de interesse local

(art.   30,   inciso   I,   da   Constitui?ao   Federal),   usurpou   a

competencia  do  Estado  para  legislar  sobre  bern  de  seu

exclusivo  dominio,  em  evidente  ofensa  ao  art.19,  inciso

Vll,  da  Constituigao  Estadual.  Nos termos  do artigo 26 da

Constituigao    Federal,    incluem-se    entre    os    bens   dos

Estados  "as  aguas  superficiais  ou  subterraneas,  fluentes,

emergentes  e  em  dep6sito,  ressalvadas,  neste  caso,  na

forma  da  lei,  as  decorrentes  de  obras  da  Uniao".  Norma

de    iniciativa    parlamentar,    ademais,    que    nao    poderia

estabelecer  restrig6es  ao  direito  de  propriedade,  porque

esse    ato    restritivo    envolve    materia    de    competencia

exclusiva     do     Chefe     do     Poder     Executivo,     dai     o

reconhecimento de  sua  inconstitucionalidade  tambem  por

vicio   de   jniciativa.   Ofensa   ao   prjncipio   da   harmonia   e

independencia  entre  os  poderes  (art.  5°  da  Constituigao

Estadual e art. 2° da Constitui?ao Federal).

2.  Lei  n° 2.527,  de 29 de julho de 2011,  que "disp6e sobre

nao  instalagao  de  usinas  hidrel6tricas  no  trecho  do  Rio
Praea dos Tres Poderes,  73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Pardo   que   banha   o   Municipio   de   Santa   Cruz   do REcffi
Pardo".   VicIO   DE   INICIATIVA.    Existencia.   Norma   q

.tie

interfere   em   atos   de   gestao   administrativa,   de   forma

direta  e  expressa,   porque  imp6e  comando  negativo  ao

Prefeito         Municipal,         limitando         indevidamente        o

desenvolvimento  de  sua  atuagao  administrativa.   Ofensa

aos  artigos  50,  205,11  e  212  da  Constituieao  Estadual  e

art.192 da Constituigao  Federal.

3.   Leis   manifestamente   inconstitucionais.   A?ao  I.ulgada

procedente.

Processo:    ADl    00903542320138260000    SP   0090354-

23.2013.8.26.0000,    6rgao    Julgador:    Orgao    Especial,

Publica?ao  05/02/2014,  Julgamento:  29/01/2014,  Relator:

Antonio  Luiz  Pires  Neto

Assim,    demonstra-se    que    por   melhor   que    seja

intengao  da  Lei,  nao  sera  com  a  disposigao  expressa  da  Lei  proposta  que  ira

garantir a finalidade de preservar o monumento.

Portanto,           em            razao           da           apontada

inconstitucionalidade   por  vicio  formal   e   contrariedade   ao   interesse   publico,

imp6e-se o veto total ao Projeto de Lei (Lei n° 6.227/2018).

Essas   sao   as   raz6es   que   me   levaram   a   vetar

parcialmente  o  Projeto  de  Lei  (Lei  n.a  6.227/2018),   as  quais  ora  submeto  a

elevada apreciagao dos Senhores Vereadores.

Gabinete do Prefeito, 4 de outubro de 2018.

2.- i_ =>
JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf - SP
PALACI0 DA LIBERDADE

LEI    N°    6.227/2018

Declara,  nos  termos  da  Lei  4.557/2001,a  pre§ngE€5b_
miraate  e  monumento  erigido  ao  Cristo,  como
cultural do Municipio de Jacarei.

Pa

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,   FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  10   Fica  preservado  como patrim6nio  hist6rico e  cultural  de

Jacarei, frente ao significado religioso, crenga popular e beleza natural, mirante e o monumento

erigido ao Cristo, edificado entre as qT.gdras 51, 52, 53 e 54 do loteamento Cidade Jardim.
-.I

Art.  2°   Em  razao do acima declarado,  e nos termos do §  1° do

artigo 8° da Lei 4.557, de 26 de dezembro de7P2001, o monumento erigido ao Cristo nao podefa

erf:.0;C'`a'Tenteqriantga'isofrer altera

razap`d=`'s'::m%i`ut`:i-;`=8,conservat
..,.,.-Art.   30

sua forma e pintura.

As  intervene6es  somente  poderao  ser  realizadas  em

;ar:;gs`:;an:::a:i;#¥:::,:°tn6ScenTc::ad°aep:::::t:::e£:n::'j:I:,a'JS°baorlentaeaoesupervisao

/.-,.` Art. 4°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl,                     DE

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

DE 2018.
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