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ASSUNTO: - INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE
AUDIENCIAS PÚBLICAS VIRTUAIS, TRANSMITIDAS EM TENDO REAL, POR
MEIO DIGITAL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES » INTERNET,
COMO MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICA.

DO RELATÓRIO

A propositura em análise da lavra do Nobre Edil Marcos Papa tem
por objetivo obrigar o Poder Executivo instituir a obrigatoriedade da realização de
audiências públicas virtuais, transmitidas em tempo real, por meio digital na rede
mundial de computadores — internet, como mecanismo de participação popular na
gestão da administração pública e dá outras providências.

A respeito da iniciativa, conveniente transcrever () que dispõe o
artigo 38 da Lei Orgânica Municipal:

“Art. 38 - A iniciativa dosprojetos de lei cabe a qualquer Vereador,
à Mesa e a qualquer Comissão da Câmara, ao Prefeito e aos
cidadãos, observado o disposto nesta Lei Orgânica. ” (gn)
Resumidamente, consta da justificativa que o escopo da propositura

e', mormente, dar transparência aos atos do Poder Executivo, especialmente, no que se
refere às audiências públicas.

Compulsando o Projeto de Lei ora em apreço, constata-se que o
mesmo, simplesmente, determina que o Poder Executivo realize audiências públicas
virtuais.

O simples fato de o Projeto de Lei ser direcionado ao Poder
Executivo, não significa que ele deva, necessariamente, ser de iniciativa privativa do
prefeito municipal.
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Nesse sentido, já ha' precedentes do STF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. LEI 11.601, DE 11 DE ABRIL DE 200], DO ESTADO
DO RIO GRANDEDO SUL. PUBLICIDADE DOS ATOS E OBRAS
REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO, INICIATIVA
PARLAMENTAR. CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE, 1. L_ei
disciglinadura de atas de ºublícidade do Estado, gue indeºendem de
reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual, visto que
não versam sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da
Administração Pública. Não-incidência de vedação constitucional
(CF, artigo 61, é lº, II, e). (...)” (ADI nº 2.472/RS—MC, RelatorMin.
Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02),

Noutro giro, é lícito que esta Casa de Leis, respeitando os limites
Constitucionais, aquilate suas ferramentas de fiscalização.

Nessa toada é válido citar passagem do acórdão pelo STF na ADI
2.444:

"'É legítimo que 0 Poder Legislativa. no exercício do controle
externo da administração pública. o qual lhe foi outorgada
expressamente pelo poder constituinte. implemente medidas de
aprimoramento da sua [mediªção, desde que resgeíladus as demais
balizas da Carta Constitucional, [ata que ora se veriam." (gn)
(ADI 2444 / RS - RIO GRANDE DO SUL AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 06/11/2014 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação
ACÓRDÃO ELETRÓNICO DJe-OZI DIVULG 30-01-2015 PUBLIC
02—02-2015)

Portanto, iniciativa é regular.

Quanto a matéria objeto da Propositura em comento, é clarividente
que o mesmo busca dar efetividade aos Principios Constitucionais da Publicidade, queautomaticamente desdobra—se no Princípio da Transparência.

Em outros termos, a propositura em questão trata—se de tipica 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 0 Projeto de Lei ora em análise
representa um importante instrumento de fiscalização não só dos Vereadores, mas
também dos cidadãos, que estarão municiados de infomações oficiais para melhor
fiscalizar a Administração Pública.
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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 “a”, inciso do da Lei Maior deste Município.

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

,
Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER e'

FAVORAVEL à aprovação da presente propositura.

Ribeirão PretoÁOS de novembro de 2019.
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