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PARECER 206/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 154/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Patrícia Bezerra, institui 
Plataforma Eletrônica Legislativa de consulta e iniciativa popular e dá demais providências. 

De acordo com a propositura, a plataforma digital será desenvolvida por meio do Portal 
E-Cidadania, como iniciativa da Câmara Municipal de São Paulo, tendo por objetivo o 
desenvolvimento de ferramentas de participação social no processo legislativo por meio da 
interação digital. 

A subscrição de proposição de iniciativa popular será feita por meio eletrônico, 
mediante a inserção de dados do cidadão, morador na cidade de São Paulo, em cadastro 
específico, mantido em meio eletrônico e administrado pela Câmara Municipal de São Paulo. 

O cadastro conterá os seguintes dados do eleitor: nome completo; número do título de 
eleitor; cadastro de pessoa física; endereço eletrônico e telefone para contato; e, endereço 
residencial. Os dados cadastrais serão sigilosos, admitida apenas a publicação do nome do 
autor ou autores da proposição de iniciativa popular. 

Na justificativa que acompanha o projeto de lei, a autora argumenta que "a 
transparência do processo legislativo e participação popular nas atividades parlamentares são 
valores fundamentais das principais democracias no mundo" e que "em todos os âmbitos da 
Federação, cabe ao Poder Legislativo o desenvolvimento de mecanismos que viabilizem de 
forma moderna e acessível a todos a transparência de seus atos e o compartilhamento do 
poder por meio da garantia de mecanismos de participação popular". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, apresentando um substitutivo a fim de adequar a proposta aos 
ditames da Lei Complementar Federal 95/98. 

A propositura reveste-se de elevado interesse público, uma vez que promove a 
transparência, incentiva e moderniza a participação popular no processo legislativo, estando 
em consonância com os princípios democráticos e constitucionais. 

Tendo em vista o acima exposto, quanto ao mérito, a Comissão de Administração 
Pública manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 20/03/2019 

Gilson Barreto (PSDB) - Presidente. 

Janaina Lima (novo) - Relator 

Antonio Donato (PT) 

Alfredinho (PT) 

Zé Truin (PHS) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/03/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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