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EMENDA A LEI ORGANICA Ng 2, DE 2019

Pkuru..tAu  ENIAMINHADA  A

®

Revoga  o  inciso  XXXIV,  do  art.  10,  da  Lei  Organica

de Pindoretama.

A caiviARA MUNicipAL DE piNDORETAivi-A:

Artigo dnico. Fica revogado o inciso XXXIV, do art. 10, da  Lei Organica de Pindoretama.

\

JUSTIFICATIVA

0 inciso XXXIV, do art.10, da  Lei Organica de  Pindoretama assim disp6e:

Art.  10. Ao Municipio compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse,
ao  bern-estar  de  sua  popula¢5o,  cabendo-lhe,  privativamente,  dentre  outras,  as  seguintes
atribui¢5es:

1\
\`'''

XXXIV -Proibir a  instala¢ao, acampamento de qualquer tipo de guarida a ciganos na
area do Municfpio, salvo c|uando em transito pelo periodo nunca superior a 02 (dois) dias;

(.")

Este   d.ispositivo   da   nossa   Lei   Organica   vigora   desde   a   funda¢ao   do   municl'pio,
entretanto, vai de encontro a Constitui¢ao Federal,  pois esbarra no direito constitucional de .ir
e   vir   de   todos   os   brasileiros,   ferindo   a   Comunidade   C.igana   com   a   lamina   terrivel   do

preconceito, sen5o vejamos:

Art. 59 Todos s5o iguais perante a  lei, sem distin¢ao de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangejros residentes no Pats a jnviolabjlidade do direjto a vida, a liberdade,
a igualdade, a segurari¢a e a propriedade, nos tei-mos seguiiites;

(...)

XV - 6 livre a locomocio no territ6rio nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa,  nos  termos  da  lei,  ne!e  entrar,  permanecer  ou  dale  sair  com  seus  bans;   (Grifos
nossos)

Deste  modo,  propomos  a  presente  emenda  como  forma  de  garantir  a  Comunidade
Cigana no texto de nossa Lei Organica e em nosso Municl`pio o direito que ja 6 seu, nos termos
da Constitui€5o da  Repdblica  Federativa do Brasil.

Pindoretama,        de dezembro de 20

rian-asilva`Albino
VEREADORA DE  PINDORETAMA
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