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AO EXCELENTÍSSIMO SR. VEREADOR

HÉLIO ALVES RIBEIRO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RICARDO LONGATTI FRANÇA, vereador, vem muito respeitosamente à presença
de Vossa Excelência, tendo como fulcro o Art. 5º, LV da Constituição Federal, bem
como o Art. 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indaiatuba e demais
dispositivos aplicáveis à matéria, interpor. o presente:

em face da decisão proferida por Vossa Excelência nos Autos do Processo
1.868/2019, referente ao Projeto de Lei 155/2019, com trâmite perante esta Casa,
que deixou de receber o mencionado projeto, pelas razões que passa a expor.

O projeto em apreço tem como objeto a ampliação da cultura de transparência na
administração pública mediante a colocação de Código de Barras Bidimensional
(QR Code) em cada placa de obra pública municipal, para a leitura por smartphone
e acesso vinculado à página eletrônica da Prefeitura Municipal de Indaiatuba,
contendo a lista detalhada e atualizada das obras públicas em andamento.

O projeto deixou de ser recebido por Vossa Excelência, tendo sido encaminhado
parecer nesse sentido a este gabinete em 06 de novembro do ano corrente.

O parecer que baseia a decisão do Sr. Presidente foi elaborado pelo Departamento
Jurídico da Presidência e afirma que o projeto padece de vício de iniciativa,
asseverando que a propositura interfere na gesso municipal, violando, portanto, o
princípio da separação dos poderes.

No entanto, o posicionamento defendido não é o mais adequado ao presente caso,
merecendo revisão da decisão por parte de Vossa Excelência. / )

É if Ao
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Em que pese o respeito ao parecer exarado pelo Departamento Jurídico da
Presidência, a negativa de recebimento do projeto em apreço não deve prosperar,
devendo ser revista a decisão de Vossa Excelência.

O entendimento constante no parecer, considera-se que a prática legislativa
municipal possui competência suplementar à legislação federal para adaptar as
normas gerais aos interesses locais. Ressaltando-se, corretamente, a obediência da
Administração Pública aos princípios da publicidade e da transparência dos atos do
Poder Público. Sobre isso, o artigo 37 da Constituição Federal dispõe que:

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:
$ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos. (Grifos nossos)

Neste sentido, em que pese a obediência dos entes federativos aos princípios
constitucionais, o parecer exarado conclui pela legalidade e constitucionalidade dos
artigos 1º e 2º do Projeto de Lei, que acrescem dispositivos à Lei 6.815/2017, de
minha autoria, observado que os artigos não tratam da organização nem do
funcionamento da Administração Pública Municipal, mas somente inclui informações
na lista detalhada das obras públicas em andamento no murnicípio.

Apesar disso, o Departamento Jurídico da Presidência considera a existência de
vício de iniciativa no artigo 3º do projeto em apreço, asseverando, inclusive, a
violação do princípio de separação dos poderes. Neste caso, com relação às
alegações de ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo, oportuno
assinalar que o projeto não contém matéria que seja de exclusiva competência do
Prefeito, pois, conforme determina o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal:

Art. 47 - Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa de leis:
| - fixem ou modifiquem o efetivo da Guarda Municipal;
Il - disponham sobre:
a - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta, autárquica ou fundacional;
b - fixação ou aumento de remuneração dos servidores municipais;sGabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708
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c - provimento de cargos, regime jurídico, estabilidade e
aposentadoria dos servidores;
d - organização administrativa, serviços públicos, e pessoal da
administração;
e - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração
municipal.
Ill - importem em aumento da despesa ou diminuição da receita.
(Grifos nossos)

Neste contexto, o Projeto de Lei não determina, sob nenhum ângulo, como deverá
ser realizada a contratação dos serviços nem cria despesas extras para a
municipalidade. O que se busca, no entanto, é fomentar a transparência sobre o uso
dos recursos públicos, mas, principalmente, auxiliar o acesso à informação do
andamento das obras públicas municipais. Com isso, percebe-se que o projeto em
apreço está em consonância com a legislação infraconstitucional, pela Lei de
Acesso à Informação - Lei 12.527/2011, que determina as diretrizes a serem
observadas pelos entes federativos:

Art. 3º - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser
executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:
| - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção;
Il - divulgação de informações de interesse publico,independentemente de solicitações;
Ill - utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de ransparendia, na
administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.
(Grifos nossos)

Sendo assim, não há qualquer violação ao princípio da separação dos Poderes,
consagrado no artigo 2º da Constituição da República, bem como do artigo 5º da
Constituição Paulista, conforme sugere o parecer, exarado ao declarar o vício de
iniciativa. Uma vez que o projeto não impõe qualquer programa de governo ao
Poder Executivo, mas sim cobra do mesmo que siga a Constituição Federal e os
princípios da Administração Pública nela constantes.

Por sua vez, ao contrário do que o Parecer tenta colocar para Vossa Excelência
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sobre a interferência na gestão administrativa, o Supremo Tribunal Federal
manifestou pela constitucionalidade de normas que prezam pela transparência de
informações sobre os contratos públicos. :

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do
Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa
oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas.Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da
transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso
XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência paraeditar normas gerais de licitações e contratos. A legislação
questionada não traz regramento geral de contratos administrativos,
mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos
contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e
aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos
da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor
de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 2.
Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e
na internet dados relativos a contratos de obras públicas não
depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em
questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo,
tampouco confere nova atribuição a órgão da : administração =

pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por
si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do
Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação
constitucional (CF, art. 61, $ 1º, Il, e). 3. A legislação estadual
inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais
específica, a da transparência dos atos do Poder Público.
Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da
necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando
e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da
administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o
Poder Legislativo, no exercício do controle externo da
administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente
pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento
da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da
Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de
violação aos ditames do art. 167, | e Il, da Carta Magna, pois o custo
gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o
aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação
legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente. (ADI 2444, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2015). (Grifos nossos) ãSET
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Ora, se a divulgação dos atos da Poder Público deve ser proativa, como bem
descrito pelo Ministro Dias Toffoli, o projeto em apreço está em consonância com tal
determinação, não havendo qualquer óbice à sua regular tramitação..
Nesses termos, nota-se que a decisão tomada por Vossa Excelência deve ser
revista. Afinal, a recepção ou não de um projeto de lei não deve ser encarado como
ato discricionário da Presidência, mas sim ato vinculado, devendo a decisão tomar
como fundamento a Constituição Federal e as leis existentes, em todos os seus
âmbitos.

It

Ante o exposto, considerando toda a fundamentação, requer-se que Vossa
Excelência reforme a decisão recorrida, e, por ser medida de justiça, receba o
Projeto de Lei 155/2019, de autoria deste Vereador peticionante, determinando o
regular trâmite do mesmo. :

Alternativamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se
então que o presente Recurso seja encaminhado à Comissão de Justiça e Redação,
nos termos do artigo 149, 81º e seguintes do Regimento Interno desta Casa. ;

Plenário Joab José Puccinelli
13 de novembro de 2019

RICARDO LONGATTI FRANÇA
VEREADOR
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