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PARECER Nº 057/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 032/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Abou Anni, que visa 
determinar a disponibilização no site oficial do Município de  informações relativas 
às autuações aplicadas com base no Regulamento de Sanções e Multas aos 
concessionários e permissionários do serviço de transporte coletivo urbano de 
passageiros.  
De acordo com a propositura, o auto de infração deverá ser identificado e 
localizável por seu número, pela data da infração ou pelo nome do consórcio, da 
empresa ou da cooperativa autuada, devendo apresentar, sem prejuízo das demais 
informações que o órgão competente entender necessárias, as informações 
constantes do art. 2º.  
A pedido desta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, foi 
enviado ofício ao Executivo (fls. 104 e 105) a fim de verificar se as medidas 
pretendidas pelo presente projeto de lei estão de acordo com o art. 16 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/00.  
Às fls. 112 encontra-se juntado um resumo das informações prestadas pelos 
diversos órgãos do Executivo, e que esclarecem: i) que SPTrans possui condições 
técnicas para informar os dados solicitados; ii) que não haverá custos adicionais 
por parte da SPTrans para a efetivação do quanto estabelecido no projeto.  
Quanto aos aspectos de mérito, foi sugerida a alteração do art. 3º da proposta para 
determinar que as informações sejam atualizadas mensalmente e não diariamente 
como previsto e que o agente autuador não seja identificado porque tal conduta 
poderia colocar em risco a sua integridade física e familiar, questões que deverão 
ser analisadas pelas Comissões de Mérito pertinentes.  
Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei, 
elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 
30, I e V da Constituição Federal e no artigo 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica do 
Município.  
Quanto à matéria de fundo da proposta, há que se observar que a publicidade e a 
transparência são princípios que devem reger a atuação da Administração Pública 
como um todo, consoante determinam a Constituição Federal (art. 37, caput), a 
Constituição Estadual (art. 111) e a Lei Orgânica do Município (art. 81).  
Importante observar também que devido à conformação jurídica do Estado 
brasileiro, qual seja a de um Estado Democrático de Direito que adota a forma 
republicana, o pleno acesso dos cidadãos às informações relativas à coisa pública, 
bem como o direito destes de fiscalizar os negócios públicos, revestem-se da 
qualidade de direito fundamental.  
Ainda a respaldar a sugestão apresentada, tem-se o art. 5º, XXXIII da Carta 
Magna, verbis:  
“Art. 5°  
...  
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”  
E, de modo ainda mais incisivo, a Lei Orgânica Paulistana, em seu artigo 2°,  inciso 
III, estabelece:  
“Art. 2°  A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes:  
...  
III – a transparência e o controle popular na ação do governo;”  
Para sua aprovação a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica.  



Pelo exposto, somos  
PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
15/02/2012  
Arselino Tatto – PT – Presidente  
José Américo – PT - Relator  
Abou Anni – PV  
Adolfo Quintas – PSDB  
Aurélio Miguel – PR  
Aurélio Nomura – PSDB  
Celso Jatene – PTB  
Marco Aurélio Cunha – PSD  
 


