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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
Telefone: (51) 3220-4245 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/
PARECER Nº
PROCESSO Nº: 161.00025/2020-95
Institui medias de transparência no município de Porto Alegre, referentes
às ações de enfrentamento ao corona vírus (COVID- 19), e dá outras
providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria da
Vereadora Claudia Araújo.
A matéria proposta pela nobre Vereadora que visa instituir medidas de transparência no município de
Porto Alegre, referentes às ações de enfrentamento ao corona vírus (COVID- 19), e dá outras
providências é de suma importância em seu teor, pois visa a transparência e o acesso a informação aos
munícipes.
Em seu mérito, não há dúvidas que tal proposta deveria ser discutida de forma ampla, sob a soberania do
plenário, pois se tratando de matéria de interesse local, sua importância é imensa para a população, no
entanto, esta Comissão em suas atribuições prevê a legalidade e constitucionalidade dos projetos em si,
não julgando seu mérito, para que assim possa seguir os trâmites legais dessa Casa Legislativa, de forma
independente e imparcial.
O Projeto de excelente teor apresenta vício de iniciativa, quando impõe obrigação à Administração
Pública Municipal, matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme versa o
art.1º desta matéria. Nessa mesma senda, também viola o art. 2º da Constituição Federal que versa sobre a
separação dos poderes.
Os artigos 3º e 5º, também trazem interferências a LOMPA em seu art. 94 incisos IV, conforme versa:
Art. 94 – Compete priva vamente ao Prefeito:
(...)
IV – dispor sobre estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal;

Conforme refere a exposição de motivos da nobre Vereadora referente ao Projeto, existente Decreto
Municipal que regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação), no qual já é previsto a obrigação dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais a
oferecerem informações relacionadas às suas atividades a qualquer pessoa que solicitar os dados. Sendo
assim, além de burocratizar a aplicação de uma Lei já existente, o Projeto apresenta vício de iniciativa, e
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se faz inconstitucional e inorgânico.
Portanto, ainda que louvável a pretensão, esta Comissão se manifesta pela existência de óbice jurídico à
tramitação do Projeto.
Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 25/05/2020, às 20:13,
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 0144463 e o código CRC 4722DD36.

Referência: Processo nº 161.00025/2020-95
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CERTIDÃO
CERTIFICO que o Parecer 0144463 (SEI nº 161.00025/2020-95 – Proc. nº 0164/20 - PLL 068), de
autoria do vereador Clàudio Janta, foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão de
Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 26 de maio de 2020, tendo
obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 01 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Adeli Sell: CONTRÁRIO
Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL
Vereador Márcio Bins Ely: NÃO VOTOU
Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL
Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL
Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla vo IV, em
26/05/2020, às 17:13, 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 0144723 e o código CRC 676742B1.
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