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ASSUNTO: - DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO PELO EXECUTIVO MUNICIPALPARA QUE AS PLACAS DE INAUGURAÇÃO DOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO,CONSTEM O NOME DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DAEXECUÇÃO DA OBRA, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS.

DO RELATÓRIO

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do NobreVereador Lincoln Fernandes, que dispõe sobre a indicação peloExecutivo Municipal para que as placas de inauguração dos próprios domunicípio, constem o nome de todos os profissionais que participaramda execução da obra.

Compulsando o projeto e a respectiva Justificativa,verifica-se que o mesmo tem o intuito de dar publicidade a todos os,funcionários e profissionais que participaram da execução da obra,afim de valorizar os atuantes para a entrega dos próprios domunicípio.

No que tange ao aspecto formal da propositura analisada,constata-se que é pertinente a Projeto de Lei.
A respeito da iniciativa, conveniente transcrever o quedispõe o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal de Ribeirão Preto:

“Art. 38 - A iniciativa dos projetos de lei cabe aqualquer Vereador, à Mesa e à qualquer Comissão da
Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, observado odisposto nesta Lei Orgânica.” (g.n.)

A Propositura em tela não se enquadra nas hipóteses deProjetos de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, que sãotaxativas. Portanto Iniciativa regular.
Insta consignar que está em vigor a Lei Municipalnº13772/2016, de autoria do Vereador Elizeu Rocha, cujo objeto é maisespecífico que o Projeto em análise, uma vez que a referida Lei prevêque nas placas de inauguração dos próprios do município, constem alémdas autoridades de praxe, o nome do arquiteto e engenheiro



=

responsável pela execução das mesmas, enquanto o Projeto em exameprevê que conste nas placas todos os funcionários que participaram da

Aliás, a sobredita Lei já foi objeto da ADIN nº2157298-63.2016.8.26.0000, julgada improcedente, cuja ementa é a seguinte:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº13.772, de 27 de abril de 2016 do município deRibeirão Preto. Indicação dos nomes do arquiteto edo engenheiro responsável pelas obras nas placas deinauguração. Iniciativa legislativa de vereador.Não configurada violação a iniciativa reservada doChefe do Executivo. Hipóteses taxativas.Suplementação de legislação federal e estadualconstitucionalmente autorizada. Princípio dapublicidade e direito à informação sobre obraspúblicas. Ausência de violação à Separação dospoderes. Ação julgada improcedente.” (TISP,Desembargador Relator: Marcio Bartoli, DJ:22/02/2017).

Como se nota, quanto a matéria que se pretende legislar,é clarividente que a mesma busca dar efetividade aos PrincípiosConstitucionais da Publicidade e da Transparência.
Em outros termos, a propositura em análise trata-se detípica norma pPrincipiológica prevista no artigo 37 da Carta Maior.
Além da observância aos Princípios Constitucionais daPublicidade e da Transparência, o Projeto de Lei em questão aindaobjetiva a aplicação da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a informação).
Assim, a análise da propositura em comento, à luz doprincípio da publicidade e transparência, conduz à conclusão de suaconstitucionalidade e legalidade.
Sala das Comissões, 154de dezembro de 2020.
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