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PROCESSO Nº: 021.00065/2020-96

  

 

Ins�tui a transparência na divulgação de medidas
e ações para o enfrentamento à pandemia do
Coronavírus (Covid-19) pelo Município de Porto
Alegre.

  

Senhor Presidente da reunião conjuntas de comissões,

Comissões: CEFOR, CUTHAB, CECE e COSMAM

 

I. RELATÓRIO

Vem a esta Reunião Conjunta de Comissões, para Parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria do Vereador
Aldacir Oliboni e outros.

 

A proposição tem por finalidade instituir a transparência nas medidas e ações para o enfrentamento à
pandemia do Coronavírus (Covid-19) pelo Município de Porto Alegre. Apresentado em 11 de maio de 2020,
teve sua tramitação inicial simplificada em conformidade com a Resolução n° 2.582/20, dispensando parecer
prévio da Douta Procuradoria.

 

Por maioria, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em seu parecer, optou por classificar a existência
de óbice de natureza jurídica para sua tramitação naquele momento, remetendo a proposição para a
normalidade da sua tramitação em conformidade com o Regimento Interno da Casa apesar da contestação do
autor.

 

É o relatório sucinto.



II. FUNDAMENTAÇÃO

1. O Projeto é altamente meritório ao estabelecer a transparência pública sobre atos e ações
que se referem ao enfrentamento à pandemia pelo Município de Porto Alegre. Está em plena
consonância com o inc. XXXIII do art. 5° da Cons�tuição Federal, regulamentado pela Lei Federal n°
12.527/2011, que estabelece em seu art. 8° como "dever dos órgãos e en�dades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse cole�vo ou geral por eles produzidas ou custodiadas". Na sua
complementaridade, no caso da saúde, a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre (LOMPA) estabelece
no inc. IV do art. 159 como direito do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) o acesso a informações e
esclarecimentos per�nentes à promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da cole�vidade. Indo
além, necessário recordar que o Município de Porto Alegre foi uma das primeiras capitais brasileiras a
tornar públicas as informações da sua Administração através da Lei n° 10.728/2009, também de autoria
do vereador Aldacir Oliboni, aprovada por esta Casa e sancionada pelo Execu�vo Municipal.

III. CONCLUSÃO

2. Considerando a grande relevância da proposição, as previsões existentes na CF e na
LOMPA para sua consecução, bem como diversas jurisprudências no Supremo Tribunal Federal (STF)
sobre a cons�tucionalidade e legalidade de proposições que busquem garan�r a transparência em órgãos
públicos, decidimos pela APROVAÇÃO do Projeto.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
07/07/2021, às 12:48, 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 0252449 e o código CRC 7380316A.

Referência: Processo nº 021.00065/2020-96 SEI nº 0252449

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

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 044/21 – CECE/CEFOR/CUTHAB/COSMAM con�do no 
doc 0252449 (SEI nº 021.00065/2020-96 – Proc. nº 0170/20 - PLL nº 071), de autoria da vereadora Bruna
Rodrigues, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão
de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Mercosul, da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação e da Comissão de Saúde e Meio
Ambiente, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 07 de julho de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
07/07/2021, às 22:01, 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 0252805 e o código CRC 3BDEB3A9.

Referência: Processo nº 021.00065/2020-96 SEI nº 0252805

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

