
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO,
JUSTJCA E REDAÇÃO.

PARECERNº
%

º')% REF.: PROJETO DE LEI Nº 324/2017

AUTORIA: ALESSANDROMARACA

ASSUNTO: - DISPOE SOBRE VISTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE
OBRAS NO MUNICÍPIO ÁS ENTIDADES ACADEMICAS E ALUNOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURAE DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Ref. ao substitutivo apresentado pelo Autor da matéria

DO RELATÓRIO

A propositura em análise da lavra do Nobre Edil Alessandro Maraca
dispõe sobre Vistas de Processos Administrativos de Obras no município às entidades
acadêmicas e alunos de engenharia e arquitetura e dá outras providências.

Resumidamente, consta da justificativa que acompanha O Projeto de Lei
em consideração que seu escopo e, mormente, atender o Princípio da Transparência, bem
como fomentar a participação acadêmica em benefício dos interesses públicos, sob umprisma inovador e técnico no trâmite do processo administrativa perante às Secretarias
Municipais.

Compulsando o Projeto em comento, verifica-se que o mesmo concedeimportante ferramenta de fiscalização para a sociedade civil, em específico, a entidadesacadêmicas e aos alunos de engenharia e arquitetura, que terão uma análise técnica sobre
os processos administrativos que versem sobre obras no município.

A jurisprudência já entendeu ser lícito que esta Casa de Leis, respeitandoos limites Constitucionais, aquilate as ferramentas de fiscalização.

Nessa toada é Válido citar passagem do acórdão pelo STF na ADI 2.444:“É le ítimo ae o Poder Le islativo no exercício do controle externoda administração pública, o gia! lhe foi outorgado expressamente pelooder constituinte im lemente medidas de a rimoramento da suaªcalizacão, desde ªne respeitadas as demais balizas da Carta
Constitucional, [ato que ora se veritlca. ” (g.n.) (ADI 2444 / RS - RIO
GRANDE DO SUL AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
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Portanto, iniciativa regular.

Quanto à matéria objeto da Propositura em comento, e' clarividente que o
mesmo busca dar efetividade aos Princípios Constitucionais da Publicidade, que
automaticamente desdobra-se no Princípio da Transparência.

Em outros termos, a propositura em questão trata-se de típica norma
principiológica prevista no artigo 37 da Carta Maior.

Por consequência, o Projeto de Lei em apreço ainda conduz à aplicação
da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a informação).

Outrossim, cumpre ressaltar que o Projeto de Lei em análise representa
um importante instrumento de fiscalização aos acadêmicos na área da engenharia e
arquitetura, que estarão municiados de informações oficiais para melhor fiscalizar os
processos referentes a obras da Administração Pública.

Portanto, no que diz respeito a competência parlamentar, o Projeto de
Lei em exame encontra respaldo no artigo 30, I, da Constituição Federal, bem como no
artigo 8, alínea “aº”, inciso do da Lei Maior deste Município.

No mais, o Projeto de Lei em apreciação não gera impacto aos cofres
públicos.

Merece, nestes termos, prosperar a presente propositura do Nobre Edil,
visto que a matéria tratada e a forma legislativa utilizada estão em consonância com a
exigência legal, constitucional, justiça e redação.

,
Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER é

FAVORAVEL à aprovação da presente propositura.

Ribeirão; reto, 14 de maio de 2019.
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