
      

 

 

 

 

 
 

 

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

 

Matéria: PROJETO DE LEI Nº 052/2022 

Objeto: Dispõe sobre a divulgação das deliberações e atividades 

desenvolvidas pelos Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura e 

da Câmara Municipal na internet e dá outras providências.  

 

O presente projeto de lei, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, visa a 

divulgação das deliberações e atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais na página 

oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal na internet. Segundo a exposição de motivos, pretende-

se prover melhor qualidade de vida aos moradores da referida via, especialmente no que se refere ao 

recebimento de cartas e outras correspondências. Além disso, a proposição homenageia o Senhor 

Victorio Fontana que, conforme se pode constatar nos documentos em anexo, foi uma pessoa muito 

participativa na comunidade e que teve grande importância na edificação de nosso município.  

 Analisando os aspectos constitucionais do projeto a proposição encontra respaldo no 

direito fundamental de acesso à informação, nos termos do inciso XXXIII do art. 5º1 da 

Constituição Federal, com extensão no inciso II do § 3º do art. 37, respectivamente.  

Os conselhos municipais são órgãos de assessoramento ao Poder Executivo, que 

materializam o princípio constitucional de participação popular na tomada de decisões da 

administração pública, com importante participação na definição das políticas públicas.  

Deste modo, não se vislumbra óbices, quanto a garantir a publicidade das 

informações sobre os Conselhos Municipais, pois, à evidência, referidos dados submetem-se ao 

direto de acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo.  

Portanto a Comissão entende que é viável a tramitação da referida matéria e o 

PARECER é FAVORÁVEL ao Projeto de Lei nº 052/2022. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 14 de julho de 2022. 

  

 

Vereador Carlos Roberto Forlin 

Presidente e Relator 

 

Vereador Diego Tonet 

 
Vereador Luiz André de Oliveira 

 

 

 


