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PARECER CEDECONDH

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA 

PARECER N.º ____/20 - CEDECONDH

Altera o caput do art. 103 e o caput do art. 104 e revoga os §§ 1º e 2º do art. 103 e o parágrafo único do
art. 104 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, dispondo sobre o direito de informação –
Alteração de Prazo.

Aportou nesta Comissão, pedido de elaboração de parecer acerca do Projeto de Emenda à Lei Orgânica
Municipal - LOM, registrado no SEI 014.00022/2020-18 sob o número 0158747, de autoria do Vereador Mauro
Pinheiro. Tal projeto traz como escopo a alteração do caput do art. 103 e o caput do art. 104 da LOM e revoga os
§§ 1º e 2º do art. 103 e o parágrafo único do art. 104 da LOM, dispondo sobre o direito de informação.   

A partir do Parecer Prévio n.º 214/20 (0158961), a Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores de Porto Alegre
emitiu parecer pela constitucionalidade do projeto destacado em epígrafe, todavia, registrou que o mesmo
guarda inconformidade com o que dispõe o §1.º do Art. 11 da Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. A
inconformidade apontada, consiste no fato de que o prazo de 30 dias para obtenção da informação, vislumbrado
no projeto, confronta ao que vêm exposto no supra referido dispositivo legal que, em um primeiro momento,
prevê o acesso imediato à mesma ou, em determinados casos e condições, determina um prazo de 20 dias,
prorrogáveis por mais 10.  

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, em Parecer (0169773) subscrito pelo Vereador Márcio
Ferreira Bins Ely, concluiu pela inexistência de óbice para a continuidade da tramitação do processo, entendendo
que Vereador proponente é juridicamente apto ao protocolo de ações que busquem a modificação da LOM. Em
tal documento restou evidenciado que, mesmo diante dos apontamentos realizados pela PG quanto ao prazo, ao
que compete à CCJ analisar, o processo “possui a legitimidade e competência legislativa para seguir na sua
regular tramitação”.

Após o sucinto relatório, passo a opinar.

Indo ao encontro do que restou muito bem ressaltado pela PG, entendo que a alteração da LOM deve caminhar
no sentido da adequação à Lei 12.527/2011, tendo em vista que o prazo definido nesse diploma se mostra mais
“vantajoso” ao cidadão/contribuinte que, no exercício de seu direito, busca informações de interesse particular
ou coletivo.

Nessa linha, concluo pela rejeição do Projeto de Lei ora analisado.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
21/10/2020, às 19:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0174701 e o código CRC 6D2F9420.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 014.00022/2020-18 SEI nº 0174701
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 044/20 – CEDECONDH con�do no doc 0174701 (SEI
nº 014.00022/2020-18 – Proc. nº 0300/19 – PELO nº 004/19), de autoria da vereadora Comandante Nádia,
foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 26 de outubro de 2020, tendo ob�do 05
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto.

Vereador Hamilton Sossmeier – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Claudio Conceição: FAVORÁVEL

Vereador João Bosco Vaz: FAVORÁVEL

Vereador Marcelo Sbarbossa: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: Não votou.

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
26/10/2020, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0175631 e o código CRC 309F725C.

Referência: Processo nº 014.00022/2020-18 SEI nº 0175631
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