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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. 5°, 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 n. 1.870, 
referente ao Projeto de Lei 157/2019, com trâmite perante esta Casa, que deixou de 
receber o mencionado projeto, pelas razões que passa a expor. 
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O projeto em apreço tem como objeto a obrigatoriedade dos órgãos e entidades 
prestadores de serviços públicos de emitirem, quando solicitados pelo usuário, uma 
Declaração Negativa de Atendimento que registre os motivos que impossibilitaram a 
realização do serviço público municipal pleiteado. 

O projeto deixou de ser recebido por Vossa Excelência, tendo sido encaminhado 
parecer nesse sentido a este gabinete em 13 de dezembro de 2019. 

O parecer que baseia a decisão do sr. Presidente foi elaborado pelo Assessor 
Jurídico da Presidência e afirma que o projeto padece de vício de iniciativa, 
asseverando que a propositura trata de ato típico de administração, adentrando, 
portanto, em competência privativa do Sr. Prefeito. 

No entanto, tal posicionamento não é o mais adequado ao presente caso, 
merecendo revisão da decisão por Vossa Excelência. 
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Em que pese o respeito ao parecer exarado pelo Assessor Jurídico da Presidência, 
a negativa de recebimento do projeto em apreço não deve prosperar, devendo ser 
revista a decisão de Vossa Excelência. 

Primeiramente, compete assinalar que o projeto em apreço não interfere no serviço 
público de saúde nem visa regulamentar o atendimento nas unidades de saúde no 
âmbito do município. Por conseguinte, a emissão da declaração negativa funciona 
somente como uma medida de utilidade pública ao defender o direito fundamental 
do cidadão previsto no artigo 5°, inciso XXXIV, "b", da Constituição Federal. 

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-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: [...] 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: [...] 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

Neste contexto, o Projeto de Lei não determina, sob nenhum ângulo, como deverá 
ser realizado o atendimento dos munícipes nem interfere no modo de administrar a 
ser determinado privativamente pelo Sr. Prefeito. O que se busca, no entanto, é 
instituir boas práticas e padrões de qualidade na prestação de serviços públicos, 
além de assegurar a ampla divulgação de informações relativas aos serviços 
públicos prestados para permitir que os cidadãos conheçam seus direitos e os 
exerçam efetivamente. Sobre isso, Celso Antonio Bandeira de Mello disserta: 

Com efeito, ao erigir-se algo em serviço público, bem relevantíssimo da 
coletividade, trata-se não apenas de buscar-lhe a mais adequada prestação 
em benefício do público, mas também se trata de impedir, de um lado, que 
terceiros os obstaculizem e, de outro, que o titular deles ou quem haja sido 
credenciado a prestá-los procedam, por ação ou omissão, de modo abusivo, 
quer por desrespeitar direitos dos administrados em geral, quer por sacrificar 
direitos ou conveniências dos usuários dos serviços. (Grandes Temas do 
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 276) 

Sendo assim, não há qualquer violação ao princípio da separação dos Poderes, 
constante do artigo 2° da Constituição da República, bem como do artigo 5° 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 
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Poder Executivo, mas sim cobra do mesmo que siga a Constituição Federal e os 

princípios da Administração Pública nela constantes. 

Ademais, oportuno lembrar que, no ano de 2011, foi sancionada a Lei 12.527, 
denominada Lei de Acesso à Informação (LAI), responsável por regulamentar o 
inciso XXXIII do Art. 5° da Constituição Federal e modificar consideravelmente os 
parâmetros de transparência dos atos públicos. Sobre isso, considere-se o disposto 
nos artigos 3°, 5° e 10 da Lei de Acesso à Informação, abaixo reproduzido in verbis: 

Art. 3° - 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 [...]. 
Art. 5° - É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que 
será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. [...] 
Art. 10 - Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 
informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1° desta Lei, por 
qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida. 

Ora, se a divulgação dos atos da Administração deve ser proativa, como bem 
descrito pelo Governo Federal, o projeto em apreço está em consonância com tal 
determinação, não havendo qualquer óbice à sua regular tramitação. 

Não sendo suficiente, devemos ressaltar que o projeto em apreço havia recebido o 
parecer favorável pelo Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Indaiatuba. 
Sendo que, neste caso, o parecer exarado concluiu pela legalidade e 
constitucionalidade do Projeto de Lei, observado que a propositura não trata da 
organização nem do funcionamento da Administração Municipal, mas somente 
reforça o dever do Poder Público em garantir o direito de acesso à informação. 

Apesar disso, o parecer jurídico considerava a existência de vício de iniciativa no 

artigo 4° do projeto em apreço, asseverando, inclusive, a violação do princípio de 
separação dos poderes; porém, sanável a óbice através da apresentação e 
posterior aprovação de emenda supressiva. Algo que, de fato, concordamos e 
redigimos a emenda ao artigo em questão. 

Nestes termos, verifica-se uma contradição entre as decisões supracitadas. Afinal, a 
recepção ou não de um projeto de lei não deve ser encarado como ato discricionário 
da Presidência, visto que, neste caso, buscou projetar uma interpretação útil às 
suas conveniências; mas sim ato vinculado, devendo a decisão ser baseada na 
Constituição Federal e nas leis existentes, em todos os seus âmbitos. 
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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 157/2019, 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, §1° e seguintes do Regimento Interno desta Casa. 

Plenário Joab José Puccinelli 

14 de fevereiro de 2020 

RICARDO LONGATTI FRANÇA 

VEREADOR 
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