
CÂMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL 
Av. Assis Brasil, nº51, Centro, CEP 93.220-050 - Sapucaia do Sul - Rio Grande do Sul 

Fones (51) 3474-1887 / 3474-1226 - Fax: 3474-1081 

 

Processo Nº: 2020/495 
Requerente: VEREADORA RAQUEL MORAES (DO POSTO) 
Assunto: PROJETO DE LEI 
 
 
RELATÓRIO 
 
 Trata-se de proposição legislativa de autoria de vereador com 
assento nesta nobre Casa Legislativa, que “tem o objetivo de estabelecer 
penalidades administrativas para quem divulgar informação falsa ou que 
cause desinformação”. 
 

Em atenção às medidas adotadas pela administração para 
enfrentamento da crise pandêmica COVID-19, (arts. 2º e 3º da Ordem de 
Serviço nº 004/2020), o expediente tramita exclusivamente em formato 
digital. Constam dos autos virtuais os seguintes documentos em anexo:  

 
001 solicitação via email (pdf, 1 página); 
002 projeto (pdf,4 páginas); 
003 anexo (pdf, 3 páginas); 
 

PARECER 
 

A proposição em comento vem na mesma linha do projeto de lei n° 

2630/20, que tramita no Congresso Nacional, cujo mérito Institui a Lei 

Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, 

prevendo regras para combater às notícias falsas em redes sociais e 

serviços de mensagens. Ao que se verifica junto à página da Câmara dos 

Deputados, em 03/07/2020 o projeto foi encaminhado à revisão.  

 

A respeito da competência municipal para legislar sobre assuntos 

de interesse local, transcrevemos: 

 

“Como a terminologia indica, trata-se de competências, 
constitucionalmente definidas, para elaborar leis. Elas foram 
assim definidas para a União Federal: 
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 privativa: art. 22 da CF/88. Indaga-se: 
apesar de ser competência privativa da 
União, poderiam aquelas matérias ser 
regulamentadas também por outros entes 
federativos? Sim, de acordo com a regra do 
art. 22, parágrafo único, que permite à União, 
por meio de lei complementar, autorizar os 
Estados a legislar sobre questões 
especificas das matérias previstas no 
referido art. 22. Entendemos que essa 
possibilidade estende-se, também, ao 
Distrito Federal, por força do art. 32, § 1º da 
CF/88. Finalmente, havendo opção política e 
discricionária, referida delegação não 
poderá ser direcionada a um único Estado 
determinado, mas deverá ser para todos os 
Estados c o DF (no exercício de sua 
competência estadual); 

 

 concorrente: o art. 24 define as matérias de 
competência concorrente da União, Estados 
e Distrito Federal. Em relação àquelas 
matérias, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais. Em caso de 
inércia da União, inexistindo lei federal 
elaborada pela União sobre norma geral, os 
Estados e o Distrito Federal (art. 24, caput, 
clc o art. 32, § 1.) poderão suplementar a 
União e legislar, também, sobre as normas 
gerais, exercendo a competência 
legislativa plena. Se a União resolver 
legislar sobre norma geral, a norma geral 
que o Estado (ou Distrito Federal) havia 
elaborado terá a sua eficácia suspensa, no 
ponto em que for contrária à nova lei federal 
sobre norma geral. Caso não seja 
conflitante, passam a conviver, 
perfeitamente, a norma geral federal e a 
estadual (ou distrital). Observe-se tratar de 
suspensão da eficácia, e não revogação, 
pois, regulamentadas também por outros 
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entes caso a norma geral federal que 
suspendeu a eficácia da norma geral 
estadual seja revogada por outra norma 
geral federal, que, por seu turno, não 
contrarie a norma geral feita pelo Estado, 
esta última voltará a produzir efeitos (lembre-
se que a norma geral estadual apenas teve 
a sua eficácia suspensa); 
 
(in: “Direito Constitucional Esquematizado”. 
Lenza, Pedro – 20.  Ed. São Paulo – Saraiva, 
2016. p.519) 

 

 

Finalmente, para o prosseguimento da proposição, a deliberação 

pelo plenário da nobre Casa Legislativa deve ser precedida da 

manifestação das seguintes comissões permanentes: 

 
a) LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA, por ser condição de tramitação do 
processo legislativo para todas as proposições em geral: 

 
Art. 76- Compete à Comissão de Legislação 
e Justiça manifestar-se sobre todos os 
assuntos nos aspectos constitucional, 
redacional e legal e, quando já aprovados 
pelo Plenário, analisá-los sob os aspectos 
lógico e gramatical, de modo a adequar ao 
bom vernáculo o texto das proposições. 
§ 1º- Salvo expressa disposição em contrário 
deste Regimento, é obrigatória a audiência 
da Comissão de Legislação e Justiça em 
todos os projetos de lei e determinadas 
matérias que tramitarem pela Câmara. 

 
b) COMISSÃO DE SERVIÇOS URBANOS, HABITAÇÃO E 
SEGURANÇA, por competência específica, eis que a proposição envolve 
matéria relacionada à comunicação: 

 
Art. 78- Compete à Comissão de Serviços 
Urbanos, Habitação e Segurança opinar nas 
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matérias referentes a quaisquer obras 
públicas, empreendimentos, habitação, 
segurança e execução de serviços públicos 
locais e ligados às atividades produtivas em 
geral, oficiais ou particulares, sobre trânsito 
e transporte e comunicação em geral e, 
especialmente, sobre o Plano de 
Desenvolvimento do Município e suas 
alterações. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com as informações, fundamentos normativos e doutrinários 

apresentados acima, encaminhamos o expediente ao prosseguimento. À 

conclusão superior, e com aprovação, encaminhem-se os autos à 

Diretoria Legislativa para as devidas diligências. 

 

Parecer exarado em 19 de outubro de 2020 

 
Pablo José Camboim de Souza 

OAB/RS 50.493 
Matrícula 881 

 
João Roberto da Fonseca Junior 

Procurador Chefe 
OAB/RS 69.257 


