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PARECER CUTHAB

 

PROCESSO SEI Nº 014.00022/2020-18

PROC. Nº   0300/19

 PELO 04/19

Altera o
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

 

Vem à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB), para parecer, proposição do vereador Mauro
Pinheiro que visa alterar a Lei Orgânica de Porto Alegre no que tange ao direito à informação.

A Procuradoria da Casa apontou desconformidade da proposição com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11).

Contudo, a CCJ manifestou-se pela inexistência de óbice de natureza jurídica.

A CEDECONDH opinou pela rejeição do projeto.

A COSMAM, por seu turno, também foi pela rejeição da proposição.

A CECE, seguindo a conclusão das demais comissões que já se manifestaram sobre o PELO, apontou no sen�do da
rejeição do projeto.

É relatório.

 

Passa-se à análise e apresenta-se conclusão:

De início, adianta-se posição pela rejeição do PELO analisado!

Como bem apontado pela Procuradoria da Casa, a proposição aqui analisada está em desconformidade frontal com a
Lei de Acesso à Informação. O projeto prevê que a Administração Pública responda aos cidadãos, quando provocada,
em até 30 dias. Já a lei federal garante que tais respostas devem ser alcançadas à população no prazo de 20 dias,
enquanto  regra.

Lei 12.527/11. Art. 11. O órgão ou en�dade pública deverá
autorizar ou conceder o acesso imediato à informação
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disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na
forma disposta no caput, o órgão ou en�dade que receber
o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

 

Importante salientar que a Lei 12.527/11 estabelece textualmente que os procedimentos adotados no regramento
federal devem ser observados pela Administração Pública de todos os entes da federação, o que inclui, por óbvio, os
municípios:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem
observados pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, com o fim de garan�r o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do
art. 37 e no § 2º do art. 216 da Cons�tuição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta
dos Poderes Execu�vo, Legisla�vo, incluindo as Cortes de
Contas, e Judiciário e do Ministério Público;

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais
en�dades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

 

Ademais, para além do confronto direto do PELO com a lei federal, a proposição aqui analisada restringe e dificulta o
direito cons�tucional de acesso à informação da população:

Cons�tuição da República. Art. 5º Todos são iguais perante
a lei, sem dis�nção de qualquer natureza, garan�ndo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse par�cular, ou de interesse
cole�vo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado;   

 

Por outro lado, o projeto minimiza prejudicialmente o dever da Administração Pública de publicidade e transparência
de seus atos, assim como aponta em um sen�do de menor eficiência em respostas que os órgãos públicos têm a
obrigação cons�tucional de fornecer a en�dades, Poderes e aos cidadãos em geral:

Cons�tuição da República. Art. 37. A administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

 

Da mesma forma, o Projeto diminui e dificulta os canais de par�cipação popular, indo contra os fundamentos
cons�tucionais da cidadania, soberania popular e respeito ao pluralismo polí�co, de ideias e de manifestação:

Cons�tuição da República. Art. 1º A República Federa�va
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, cons�tui-se em Estado
Democrá�co de Direito e tem como fundamentos:

II - a cidadania;

V - o pluralismo polí�co.
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Cons�tuição.

 

Todos os porto-alegrenses têm o direito cons�tucional – garan�do também na Lei Orgânica do município – de
par�cipar das decisões polí�cas e postular esclarecimentos do Poder Execu�vo e do Poder Legisla�vos sobre questões
que a�njam a cole�vidade, exercendo assim a sua soberania:

Lei Orgânica. Art. 1º O Município de Porto Alegre, pessoa
jurídica de direito público interno, parte integrante da
República Federa�va do Brasil e do Estado do Rio Grande
do Sul, no pleno uso de sua autonomia polí�ca,
administra�va e financeira, reger-se-á por esta Lei
Orgânica e demais leis que adotar, respeitados os
princípios estabelecidos nas Cons�tuições Federal e
Estadual.

Parágrafo Único - Todo o poder do Município emana do
povo porto-alegrense, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Lei Orgânica.

 

Uma proposição que diminua a par�cipação popular vai contra a Lei Orgânica em suas cláusulas pétrias – que são os
alicerces da organização da cidade e não podem ser feridas de nenhuma forma -, pois atenta contra os fundamentos do
Município de Porto Alegre, afastando os cidadãos das decisões e da par�cipação que a todos deve ser garan�da:

Lei Orgânica. Art. 6º O Município promoverá vida digna
aos seus habitantes e será administrado com base nos
seguintes compromissos fundamentais:

I - transparência pública de seus atos;

II - moralidade administra�va;

III - par�cipação popular nas decisões;

IV - descentralização polí�co-administra�va;

V - prestação integrada dos serviços públicos.

 

Pelo exposto, tendo em vista a desconformidade da proposição com a Lei de Acesso à Informação, e por propor
restrição aos cidadãos aos direitos cons�tucionais da par�cipação e soberania popular, assim como da informação, e
sendo maculado o dever de publicidade e eficiência por parte da Administração Pública, o parecer é pela rejeição do
Projeto de Emenda à Lei Orgânica 04/19, o qual visa modificar os ar�gos da Lei Orgânica de Porto Alegre que dispõem
sobre o direito à informação.

 

 

VEREADORA KAREN SANTOS,

Relatora.

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 13/07/2021, às 13:19, conforme horário
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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 0254475 e o código CRC 4E4ED089.

Referência: Processo nº 014.00022/2020-18 SEI nº 0254475

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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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) 3220-4345 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 054/21 – CUTHAB con�do no doc 0254475 (SEI nº 014.00022/2020-18 –
Proc. nº 0300/19 – PELO nº 004/19), de autoria da vereadora Karen Santos, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 16 de julho de 2021, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
16/07/2021, às 12:32, 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 0255879 e o código CRC 3A89722A.

Referência: Processo nº 014.00022/2020-18 SEI nº 0255879

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

