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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

PARECER Nº          /20 – CCJ

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.

Vem a esta Comissão, para parecer, o projeto de lei em epígrafe, de autoria do Vereador Mauro Pinheiro.

A proposição visa alterar a Lei Orgânica do Município nos seus artigos 103 caput e parágrafo único, bem como do
artigo 104, parágrafos 1º e 2º.  Conforme a exposição de motivos, “a modificação proposta possui o escopo de
contemplar o cumprimento das garantias elencadas na Constituição Federal de 1988, corrigindo os parâmetros da
Seção IV, que estabelece especificadamente o “Direito de Informação”.

A procuradoria da Casa apontou inconformidade com o artigo 11 da Lei Lei nº 12.527 de 18 de novembro de
2011 em relação aos prazos contidos no projeto de lei em relação à lei, ou seja, o Vereador propõe o máximo de
30 (trinta) dias para obter informações a respeito de Projetos do Poder Público, enquanto que o citado diploma
legislativo, prevê acesso imediato à informação disponível, salvo na incapacidade da resposta instantâneas, onde o
tempo máximo é de 20 (vinte) dias.

É o relatório.

Passo a analisar a proposta legislativa dentro do âmbito de atuação desta Comissão de Constituição e Justiça a
quem compete examinar e emitir pareceres sobre aspectos constitucionais, legais e regimentais das proposições,
consoante o que dispõe o art. 36 da Resolução 1.178 de 16 de julho de 1992, Regimento Interno da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

Em que pese os argumentos da Procuradoria em relação aos prazos estipulados na lei, entendo que o projeto em
tela possui a legitimidade e competência legislativa para seguir na sua regular tramitação, tendo em vista que o
Vereador possui os mencionados atributos para protocolar ações que visem modificar a Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre.

Destarte, concluímos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a continuidade da tramitação do
processo.

Sala de Reuniões, 01 de outubro de 2020.

Vereador Márcio Bins Ely

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 01/10/2020, às
16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
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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 0169773 e o código CRC 6BFD6787.

Referência: Processo nº 014.00022/2020-18 SEI nº 0169773

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
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 191/20 – CCJ contido no doc 0169773 (SEI nº 014.00022/2020-18 – Proc. nº
0300/19 - PELO nº 004), de autoria do vereador Márcio Bins Ely, foi APROVADO durante Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 06 de outubro de 2020,
tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: NÃO VOTOU

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Ricardo Gomes: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
06/10/2020, às 23:18, 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 0170898 e o código CRC F6A595E2.

Referência: Processo nº 014.00022/2020-18 SEI nº 0170898

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

