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A presente propositura, de iniciativa do autor acima especificado,
está acompanhada das assinaturas exigidas, e acresce o artigo 207-”A" à
Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto.

A Emenda à Lei Orgânica do Município compõe O processo
legislativo (art. 33, da LOMRP) e possui iniciativa de 1/3, no mínimo, dos
membros da Câmara (art. 34, da LOMRP e art. 224, inc. i, do RICMRP).

In casu, foi lida na sessão ordinária, do dia 11/07/2017, publicada
no diário oficial do dia 14/07/2017 e foi incluída na pauta das sessões
ordinárias dos dias 01/08/17, 03/08/17 e 08/09/17 (art. 225, do RiCMRP),
estando apta ao presente parecer.

Referida emenda visa, na exata dicção do artigo que entabuia:

ARTIGO 207 — "A" - Em atendimento aos princáoios
constitucionais que devem reger a Administração
Pública, primº/palmente os constantes do artigo 37 da
Constituição Federal, notadamente os da moralidade,
publicidade e ainda os princioios da transparência e
controle social, os agentes públicos abaixo
mencionados, deverão divulgar, diariamente, por meioda rede mundial de computadores — internet, suas
agendas de compromissos públicos, que são os
seguintes:
/ — Prefeito Municioal; e
II - Presidente da CâmaraMun/C/pal.

A divulgação dos compromissos permitirá O acompanhamento de
assuntos de interesse coletivo tratados em eventos, reuniões, audiências ou
outros tipos de encontros nesse sentido.

Essa divulgação tende a coibir o uso do tempo dos mandatários
em atos que não coadunem totalmente com o interesse público.

Tai alteração legislativa desenvolve a aplicabilidade, assim, dos
princípios constitucionais que regem a administração pública,
especialmente a pubãicidade, transparência e eficiência, respeitando o
regime democrático de direito e os interesses da população como um todo,
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diante da representação politica e as agendas oficias, portanto afetadas ao
interesse público e cumpridas pelos mandatários.

Nesse sentido, visando a publicidade de seus atos, a
Administração Pública observará o disposto no artigo 37, caput, da
Constituição da República e o disposto no artigo 111 da Constituição do
Estado de São Paulo, que assim prescrevem:

”Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte (...)".

"Artigo 111 A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse
público e eficiência".

O direito a transparência, à informação é fundamento de nossa
república, previsto no inciso XXXIII, do art. 59, no inciso Il, do é 39, do art. 37
e no 5 29, do art. 216, todos da Constituição da República. Está positivado e
detalhado, no âmbito infraconstitucional, na Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à informação, quedetermina que todos os órgãos componentes da Administração Pública
devem permitir o acesso à informação.

Esta propositura atende, outrossim, à boa técnica legislativa e
altera a ordem jurídica fundante da matéria, o que é possível a
conveniência, oportunidade e estrita legalidade, ao poder de emendar a Lei
orgânica de nosso município ante ao inegável interesse público da matéria.

Sobre o Poder de emendar a Lei Orgânica do Municipio, enquanto
função típica do Parlamento, cabe colacionar a lição de tomo do saudoso
Hely Lopes Meirelles (em "Direito Municipal Brasileiro", Malheiros, 1993,
págs. 438/439):

"A atribuição típica e predominante da Câmara é a
'normativa', isto é, a'de regular a administração do
Município e a conduta dos munícipes, no que afeta aos
interesses locais. A Câmara não administra o Município;
estabelece, apenas, normas de administração. Não
executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente,
sobre a sua execução. Não compõe nem dirige o
funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-somente,
preceitos para sua oroanizacão e direção. Não arrecada
nem aplica as rendas locais; apenas institui ou altera
tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação. Não
governa o Município; mas regula e controla a atuação
governamental do Executivo, personalizado no Prefeito.
Eis aia distinção marcante entre missão 'normativa' da
Câmara e a função 'executiva' do Prefeito; o Legislativo
delibera e atua com caráter regulatório, genérico e
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abstrato; o Executivo consubstancia os mandamentos
da norma legislativa em atos específicos e concretos de
administração.

A proposta em questão dá ainda mais transparência aos atos
praticados pelos agentes públicos, notadamente o Prefeito Municipal e oPresidente da Câmara Municipal de nossa comuna, bem como respeita efortalece o regime democrático de direito.

Por fim, o simples fato da norma também ser direcionada aoPoder Executivo, não indica que deva ser de iniciativa privativa, inexistindoafronta ao princípio da reserva da administração, conforme posiçãomajoritária do E. Tribunal dejustiça do Estado de São Paulo.1

Destarte, concluímos FAVORAVELMENTE à presente proposta deemenda à Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2018.
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