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(X) Emenda a Projeto de Lei Ooi,,l.\J ~

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22301
Em: 21/05/2018 -1S:22:57

EMENTA Suprime o parágrafo único do art. 3° do Projeto de Lei do
Legislativo n° 022/2018, que dispõe sobre a divulgação dos relatórios de
viagens

o Vereador que abaixo subscreve, com base no ar!. 7°, inciso V, e art. 91, $'0, ambos do
Regimento Interno, apresenta a seguinte Emenda Supressiva ao Projeto de Lei do Legisiativo n°
022f2018, de autoria dos vereadores João Pedro Albuquerque de Azevedo (PSOB) e Alaor Tomilz
(POT), conforme o que segue.

Art. 1° Fica suprimido o parágrafo único do art. 3° do Projeto de Lei

Art. 2°. Esta Emenda ao Projeto de Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇÂO OE MOTIVOS

A Emenda ao Projeto de Lei suprime o parágrafo único do art. 3°. limitando a obrigatoriedade de
divulgaçao aos relatórios posteriores ao inicio da vigência da Lei. Trata.se de emenda apresentada
com o intuito de estender o debate legislativo, a fim de que o projeto nao seja prejudicado em sua
totalidade por eventual discordância com os termos do referido parágrafo unico, ainda que não se
coadune com a visão do seu autor.

Sala Antônio Libório Bervian, em 21f05/2018

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSOB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°' Hora:----
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( x IEmenda a Projeto de Lei O').l-\J~

Sr, Presidente,

Srs. Vereadores;

Protocolo nO: 22302
Em: 21f05/2018 -16:23:15

EMENTA: Altera o parágrafo único do art. 3° do PLL nO 02212018, estendendo
o prazo para divulgação dos relatórios de viagens anteriores é Lei

o Vereador que abaixo subscreve, com base no art, 7°, inciso V, e art. 91, ti'", ambos do
Regimento Interno, apresenta a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Legislativo nO
02212018, de autoria dos vereadores João Pedro Albuquerque de Azevedo (PSOB) e Alaor Tomaz
(POT). conforme o que segue.

Art '0, Fica alterado o parágrafo único do art. 3° do Projeto de Lei. que passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 3° [...]
Parágrafo único. A pedido de qualquer cidadão. deverêO ser divulgados relatórios de viagens e
prestação de contas apresentados em data anterior à prevista no capllt, no prazo de 20 (vinte) dias
do protocolo do pedido de publicação, prorrogavel por 1 (um) dia a cada relatório adicional no caso
de o pedido abranger um número de relatórios superior a 20 (vinte),.

Art, 2", Esta Emenda entra em vigor na data da sua publicação.

EXPOSIÇAO DE MOTtVOS

A Emenda ao Projeto de lei consiste em alternativa a redação original do parágrafo único do art 3°
e à supressão proposta na Emenda 01. a fim de possibilitar extensão do prazo para divulgação dos
relatórios de viagens anteriores á vigência da lei, em especial na hipótese de que a solicitação de
divulgação abranja um número de relatórios bastante elevado. A ideia desta Emenda é, assim, de
que ° prazo para divulgação dos relatórios seja de, no minimo, 1 (um) dia por relatório solicitado,
tempo mais do que o razoável para a localizaçi:lo e digitalização dos documentos em questão,
Saliente-se que o prazo básico de 20 (vinte) dias corresponde ao prazo regular estabelecido pela
Lei Federal nO 12.527/2011(lei de Acesso á Infonnaçao) para disponibilização de informaçóes
solicitadas pelos cidadãos em geral.

Sala AntOnio LibOrio 8ervian, em 21/0512018.



João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSOB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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"'"(X) Emenda a Projeto de Lei ~JJ!!

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22303
Em: 21105/2018 .16:23:31

EMENTA: Altera o capul do art. 2° do Projeto de Lei do Legislativo n°
022/2018, para correção de erro material

o Vereador que abaiw subscreve, com base no alt. r, inciso V, e art, 91, ~1°. ambos do
Regimento Interno, apresenta a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Legislativo nO
022/2018, de autoria dos vereadores JotIo Pedro Albuquerque de Azevedo (PSDB) e Alaor Tamaz
(POl), conforme o que segue.

Art. 1". Fica alterado o caput do art. 2° do Projeto de Lei, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2' Os relatórios de viagens e prestação de contas divulgados deverão estar reunidos e
disponiveis, em pagina especifica do ente ou órgão responsavel, contendo, no mínimo, as
seguintes informaÇÕes para identificaçM e filtro de pesquísa' l.,,]"

Art. 2°, Esta Emenda ao Projeto de lei entra em vigor na data da sua publicaçao,

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

A Emenda ao Projeto de lei objetiva, uniCilmente, promover uma adequação da redação original
apresentada, zelando pelo melhor atendimento às regras de concordância nominal da língua
portuguesa,

Sala Antônio libório Bervían, em 21/05/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente w Hora: _
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