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PARECER N° 1226/2008 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 245/2008. 
O projeto de lei de autoria do nobre vereador José Américo dispõe sobre a criação, no 
âmbito de cada subprefeitura, de um dia da semana para que o cidadão que o cidadão 
tenha acesso direto ao subprefeito, sem prévio agendamento, durante o horário de 
funcionamento das subprefeituras, sendo que esse dia será de livre escolha do 
subprefeito. De acordo com o autor, o projeto garante a democratização do controle da 
gestão pública e permite o contato direto entre o munícipe e a prefeitura. 
A Comissão de Constituição, Justiça e legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade com base nos dispositivos da Constituição e da Lei Orgânica do Município. 
A Comissão de Administração Pública referendou o projeto e apresentou parecer 
favorável.  
No que cabe a esta Comissão avaliar, o PL se reveste de toda relevância e merece 
prosperar. Antes de tudo, é indubitável que o “dia do munícipe”, na forma aqui 
estabelecida, é mais um instrumento importante de realização da tão propalada 
democratização da gestão pública e está em consonância direta com o disposto na Lei 
das Subprefeituras (Lei 13.399/02). Segundo esta lei - principalmente no que consta 
do artigo 5º, inciso II, e do artigo 8º, incisos I, IX e XI - a subprefeitura se configura 
no elo mais concreto entre o cidadão e o poder municipal e é nela que as demandas da 
comunidade devem encontrar seu palco privilegiado. Nessa condição, o subprefeito é a 
escuta, o fiscal e o promotor das intervenções públicas locais e, enquanto tal, precisa 
estar em contato muito próximo com a realidade dos munícipes, sem mediações 
burocráticas. É como se ele fosse a extensão do gabinete do prefeito. Pois é dentro 
desse quadro institucional que a propositura  em pauta se insere de forma plena, com 
toda a pertinência legal e político-administrativa. Além disso, o “dia do munícipe” 
acompanha com ousadia a ampliação da participação popular que cada vez mais toma 
assento nas grandes cidades do mundo. Dois exemplos são significativos nesse ponto. 
Em Londres existe o People’s Question Time, que se trata de um programa no qual o 
prefeito e os membros da assembléia enfrentam uma grande reunião com a população 
duas vezes por ano; já em Paris, que possui uma experiência participativa bem 
aprofundada, os cidadãos interagem ativamente com a Prefeitura seja por meio de um 
mecanismo “mediador” (Mediatrice) entre população e poder público, seja pelos 
“conselhos de quarteirão” (conseils de quartier), seja pelo diálogo direto com o 
prefeito, que uma vez por ano presta contas pessoalmente em cada “distrito” 
(arrondissement) da cidade.  
Pelo exposto, é necessário reconhecer que o “dia do munícipe” pode ser compreendido 
como um significativo passo no sentido da germinação de outras iniciativas voltadas 
para a construção de uma efetiva gestão democrática da cidade. Portanto, favorável é 
nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 15/10/08. 
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