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Visto e analisado 0 relatorio por a proposicao sc en
dispositi 0 regimental constitucional e de boa If,' nica legi lati a I som
favor. el a aprovacao. r;.lv I " I .
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DO ESTADO DO P1AUi. Tere ina, 08 de agosto de 2013.

1/- VOTO DO RELATOR

artigo 22, XXVII, eombinado com 0 disposto no §2° do artigo 24.
permite aos E tados complernentar a norma geral naquilo que corresponde a sua
espccialidade e ncste caso, com a presente propositura, 0 Piaui cstara a ancando em
transparencia.

A publicidade da obras publicas consiste em meio cficaz de controle e
vcrificacao por parte dos cidadaos, fa orecendo it cidadania e a fi scalizacao sobrc 0

orgaos publicos e de seus agente .

A propo icao faz parte do Processo Lcgislati 0 art. 73. III. 75. da
Constituicao Estadual combinado com os arts. 96. inciso 1, ali ea "b ,. e 105. do
Regimento rntemo.

os termos do art. 47, Inciso VI do Regirnento Interne ..encaminhamos e
esta relatoria a proposicao para emitir 0 parecer confonne dispoe os arts. 59 a 63. 139
e seguinte do mesmo diploma legal. A referida proposicao Regulamenta a afixaeao
de placas informativa obre obras publicas realizadas 00 Estado do Piaut.
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Ap6s analise desta relatoria, baseada no estudo da constitucionalidade,

pode-se constatar que 0 Projeto de Lei, ora em analise, esta em conformidade com os

principios da Administracao PUblica da eficiencia e publicidade meios eficazes de

controle e verificacao por parte dos cidadaos dos atos do Poder PUblico. Desta forma

II -PARECER

Desta forma, referida proposicao foi encaminhada a esta relatoria para

receber parecer quanta aos criterios acima mencionado.

De acordo com 0 Regimento Interno desta Casa Legislativa compete a esta

Comissao de Constituicao e Justica analisar, em carater preliminar, aspectos

constitucionais, legais, juridicos, regimental e de tecnica legislativa de todos os

projetos sujeitos a apreciacao da ALEPI.

A proposicao "regulamenta a afixa~o de placas sobre obras pablicas

realizadas no Estado do Piaui, "

Encaminhado a esta relatoria nos terrnos do art. 132 e seguintes, do

Regimento Interno a presente proposicao para emissao de parecer tecnico, conforme

dispoe os arts. 30, inciso I, e 59 a 63 do mesmo diploma legal.
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Sala das Comissses Tecnicas do Assembleia Legislativa do Estado do Piaui

A Comissao de Constituicao e Justica, apos analise e discussao da materia,
delibera na forma a seguir:

( ) Pelo acatamento do voto do relator, apurado atraves dos votos dos
Deputados membros dessa Comissao, presentes a reuniao , mediante a aposicao de
suas assinaturas a este parecer, de acordo com a natureza de seus votos.

( ) Pela rejei~o do voto do relator, apurado atraves dos votos dos
parlamentares membros dessa Comissao, presentes a reuniao, mediante a aposicao
de suas assinaturas a este parecer, nos termos da natureza de seus votos.

IV - PARECER DA COMISSAO

Em atendendo os preceitos ja elencados e segundo as nonnas regimentais

desta casa Legislativa, este relator e FAvoltA VEL a proposicao ora em analise

nesta Comissao, devendo seguir seu tramite normal no processo legislativo desta

Casa.

juridicos, regimental e da boa tecnica Jegislativa.
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III - VOTO DO RELATOR

o Piaui avanca no tocante a transparencia ao prestar informacoes quanto as obras

publicas em edificacao. Isto posto, a proposicao atende os preceitos legais,
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