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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 02/2022 

JUSTIFICATIVA: 

Nobres pares, a presente proposta tem como objetivo contribuir com melhorias 
ao Projeto de Resolução N°02/2022, que visa a reforma do regimento interno. 
O conjunto de propostas de nossa autoria, foi previamente enviada a todos os 
líderes partidários com antecedência. 

EMENDA ADITIVA: 

Adiciona-se o Art. 38° ao Projeto de Resolução n° 02/2022, renumerando os 
demais: 

Art. 38° O parágrafo primeiro do Artigo 103 da resolução n°005, de 23 de abril 
de 2001 (Regimento Interno da Câmara de Mogi das Cruzes), passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"§1° A ordem do dia será publicada na Rede Interna de Computadores da 
Câmara, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de 
sua realização, com os projetos pautados e seus respectivos pareceres 
igualmente publicados." 

Plenário Dr. Ver. Luiz Beraldo de Miranda, em 07 de Julho de 2022. 

PAZ 

VEREADORA -PSOL 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Senhor Presidente, 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência, com base no artigo 153, § 1°, da 
Resolução n° 5, de 23 de abril de 2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes), a retirada da Emenda nu 020563 ao Projeto de resolução 
n° 02/2022, de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação 
das proposituras consideradas objetos de deliberação, em até 48h em sitio. 

Atenciosamente, 

lyES PAZ 

VEREADORA - PSOL 

Com base no §1° do artigo 
Regimento I,ntefn—o—d- ' o o z;o1;citado. 
A/Secretaria Legislativa p 
ioviden ias cabiveis. 

P., e 17 de a de 2022 

Mar s Paulo Tavares r 
Presidente da Um. 
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PROCURADORIA JURÍDICA JURÍDICA 
PROJ. RES. 02/22 
PARECER 36/22 

De autoria dos membros da Comissão Especial de 
Estudos, composta pelos Vereadores Iduigues Ferreira Martins, Eduardo Hiroshi 
Ota, José Francimário Vieira de Macedo, Marcos Paulo Tavares Furlan, Edson dos 
Santos, Mauro de Assis Margarido, Otto Fábio Flores de Rezende e Edson 
Alexandre Pereira, o Projeto de Resolução "altera dispositivos da Resolução n° 
05/2001 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e dá outras 
providências." 

Instrui a proposta, distribuída em 39 (trinta e nove) 
artigos, a justificativa, na qual explana que foi nomeada Comissão Especial de 
Estudos, pelo Ato da Presidência n° 40 de 13/07/2021, com a finalidade de atualizar 
dispositivos do Regimento Interno. (ff. 01/26). 

Foram exarados pareceres da Comissão Permanente de 
Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos no sentido da 
normal tramitação (ff. 27/28). Seguiram-se emendas da Vereadora Inês Paz (ff. 29/36) 
e houve, então, despacho da Presidente da Comissão de Justiça e Redação 
encaminhando os autos para a Procuradoria Jurídica, para manifestação com relação 
às questões jurídicas apresentadas na propositura legislativa. 

É o relatório. 

Em seus 39 artigos, o projeto de Resolução em questão 
traz, em linhas gerais, adaptações e alterações no texto do Regimento Interno da 
Câmara, que serão esmiuçadas abaixo. 

Analisando o aspecto formal, a alteração do Regimento 
Interno se dá por meio de Resolução, como estabelece o artigo 136, § 1 , "h" do atual 
Regimento, e sua iniciativa pode ser da Mesa, das Comissões ou dos Vereadores, 
como dispõe o § 3° do mesmo dispositivo. 

O trâmite deverá ser o do artigo 198, que dispõe: 

ARTIGO 198 - Qualquer Projeto de Resolução, modificando o 
Regimento Interno, depois de lido em Plenário, será encaminhado à 
Mesa para opinar. 
§ 10 - A Mesa tem o prazo de 10 (dez) dias para exarar Parecer. 
§ 2° - Dispensam-se desta trarnitaçáo os Projetos oriundos da própria 
Mesa. 
§ 3 0 - Após esta medida preliminar, seguirá o Projeto de Resolução a 
tramilacão normal dos demais Processos. 
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Formalmente, a propositura está de acordo com 
preceitos legais. Alguns aspectos, contudo, merecem ser abordados com maior 
cautela. 

I) PODERES DA MESA DIRETIVA (artigo 2° 
Propositura) 

os 

da 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA DE MUDANÇA 
Art. 10 - A Mesa Diretiva da Câmara 
Municipal, com mandato de 02 (dois) 
anos, sem direito a reeleição, compor- 
se-á do Presidente e dos 1° e 2° 
Secretários. 

Parágrafo único - Na eleição da 
Mesa Diretiva serão eleitos 
conjuntamente o 1° e 2' Vice- 
Presidentes com as atribuições 

Art. 10 - A Mesa Diretiva da Câmara 
Municipal, com mandato de 02 (dois) 
anos, sem direito a reeleição, compor-se-
á do Presidente e dos 1' e 2° Secretários. 

§1° Na eleição da Mesa Diretiva serão 
eleitos conjuntamente o 1° e 2° Vice-
Presidentes com as atribuições previstas 
neste Regimento. 

previstas neste Regimento. §2° À Mesa, dentre outras atribuições 
compete: 

I - através do Presidente, dirigir os 
trabalhos em Plenário; 
II - propor Projetos de Resolução que 
criem, extingam, reclassifiquem ou 
transformem cargos dos serviços da 
Câmara, fixando os respectivos 
vencimentos; 
III - propor Projetos de Decreto 
Legislativo dispondo sobre criação de 
Comissões Especiais de Inquérito, na 
forma prevista neste Regimento; 
IV- propor Projetos de Resolução 
dispondo sobre criação de Comissões 
Especiais de Inquérito na forma prevista 
neste Regimento; 
V - elaborar e expedir, mediante Ato, a 
discriminação analítica das dotações 
orçamentárias da Câmara, bem como 
alterá-la, quando necessário; 
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A criação de cargos públicos que compõe a estrutura 
administrativa da Câmara Municipal deve ser, segundo entendimento atual do TJSP, 
veiculada por Resolução, em respeito ao princípio da separação dos poderes. 
Contudo, toda questão remuneratõria está submetida ao principio da reserva legal, 
podendo ser veiculada unicamente por lei. Vejamos: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei Complementar 
Municipal n° 03, de 17.06.15 (arts. 2°, inciso I, 40 a 9, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 23, 27, 28, 29 a 39, 40, 41, 42), com a redação dada 
pelas Leis Complementares Municipais n" 05/17 e 10/17, 
dispondo sobre o quadro de servidores do Poder Legislativo do 
Município de Pinhalzinho. Vício formal. Ocorrência. Matéria a ser 
tratada em Resolução, de competência exclusiva do Poder 
Legislativo. Sanção do Poder Executivo afronta o princípio da 
separação dos poderes. Inconstitucionalidade verificada. 
Precedentes. Além do mais, quanto ao art. 10, necessária 
observância ao princípio da reserva legal (inciso III, do art. 20, da 
Constituição Estadual), que exige lei específica para instituição de 
vantagens de qualquer natureza a servidores públicos. Regime 
celetista. Descabimento. Incompatibilidade com a natureza dos 
cargos/ empregos comissionados. Precedentes. 
Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2, 
inciso I, da LCM n° 03/15 para excluir a aplicação do regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho os servidores/ empregados 
comissionados. Violação ao pacto federativo. Ocorrência. Inviável 
norma local dispor sobre direito do trabalho. Competência da 
União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, inciso I, da 
CF). Precedentes. Vicio material. Beneficio genérico. Criação de 
auxílio natalidade sem qualquer critério objetivo para a 
concessão. Descabimento. Vantagem não atende ao interesse 
público ou às exigências do serviço. Ofensa a princípios 
constitucionais, mormente os da moralidade, razoabilidade, 
interesse público e eficiência. Configurada violação aos arts. 111 
e 128 da Constituição Estadual. Precedentes. Efeitos. Invalidação 
das normas ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores 
percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento. Ação 
procedente, em parte, com observação. 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2124659-
18.2021.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão 
Julgador: órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; 
Data do Julgamento: 09/ 03/ 2022; Data de Registro: 
25/ 03/ 2022) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar 
n° 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei Complementar n° 287, de 12 
de fevereiro de 2019; e Lei Complementar n" 289, de 25 de março 
de 2019, todas do Município de Lorena. Normas que dispõem 
sobre a estrutura organizacional e administrativa da Câmara 
Municipal. Alegação de ofensa às disposições (a) do artigo 38, 
incisos I e II, da Lei Orgânica do Município, e (b) dos artigos 19 e 
20, inciso IH, da Constituição Estadual. Fundamento do item "a", 
entretanto, que não justz:fica o controle normativo abstrato. Como 
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ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que 
somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro 
idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo 
de constitucionalidade". Ofensa à Constituição Estadual. 
Reconhecimento. Matéria de competência exclusiva do Poder 
Legislativo. Norma interna da Câmara (Resolução) que não pode 
ser substituída por lei, ainda que de iniciativa parlamentar. 
Inconstitucionalidade por vício formal. Posicionamento que deve 
prevalecer, mesmo diante do argumento de que "quem pode o 
mais, pode o menos" (fl. 130), pois tal entendimento é incompatível 
com a disposição do artigo 5°, § 1°, da Constituição Estadual, que 
dispõe expressamente ser "vedado a qualquer dos Poderes 
delegar atribuições". Anexos IV e V, da LC 171/2014, referente à 
.fixação da remuneração dos servidores. Dispositivos que 
envolvem matéria submetida ao princípio da reserva legal e que, 
por isso, não estão abrangidos pelo mencionado vício de nulidade 
(referente à violação do artigo 20, M; da Constituição Estadual). 
Impossibilidade, entretanto, de preservação dos referidos atos, 
tendo em vista (i) a declaração de inconstitucionalidade dos 
cargos indicados na lei impugnada (Anexos 4 II e III); e (ii) a 
impossibilidade de subsistência do quadro de vencimentos de 
.forma independente, ou seja, sem a existência dos respectivos 
cargos (agora anulados). Embora possível a preservação de parte 
da norma não atingida pelo vício de inconstitucionalidade, de 
acordo com a teoria da divisibilidade das leis, tal se dá somente 

§24), 
Resolução. 

em relação aos "dispositivos legais que puderem subsistir 
autonomamente" (STF, ADI n. 1.942, Rel. Min. Edson Fachin, 
Tribunal Pleno, 1. 18/ 12/ 2015), o que não é o caso. Ação julgada 
procedente, com modulação. 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2082425-
55.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; órgão 
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ 
Data do Julgamento: 28/ 10/ 2020; Data de Registro: 
16/11/2020) 

É inconstitucional, portanto, a parte final do inciso 
artigo 10 da propositura, pois não é viável a fixação de vencimentos por 

II) CONVOCAÇÕES (artigos 7 0, 25 e 34 
propositura) 

A; 

II, 

da 

REDAÇÃO ATUAL PROPOSTA DE MUDANÇA 
rt. 35. 

3°. Às Comissões, em razão de 
matéria de sua competência, cabe: 

Art. 35. 

§ 3°. Às Comissões, em razão de matéria 
de sua competência, cabe: 
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referentes aos aos 
dministração direta 

inclusive empresas 
undações 

II - convocar os Secretários, os 
Presidentes de Autarquias, Empresas 
Públicas, Sociedades de Economia 
Mista e Fundações para prestarem, 
pessoalmente, informações sobre 
assuntos previamente determinados, 
no prazo de quinze dias 

II - Convocar Secretários Municipais, 
Agentes Públicos, representantes de 
Autarquias, Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista, 
Fundações, Organizações Sociais, 
Prestadores de Serviços, Conveniadas, e 
outras instituições similares que 
prestam serviços ao Poder Executivo 
para prestar informações sobre 
assuntos inerentes ás suas atribuições. 

Art. 143. Serão de alçada do Plenário, 
escritos, discutidos e votados na 
mesma Sessão em que forem 
apresentados, os Requerimentos que 
solicitem: 

VII - convocação de Secretários 
iMunicipais ou outros agentes públicos 
Ide que trata o artigo 52, inciso XIII, da 
Lei Orgânica do Município, 
justificados os motivos da convocação; 

rt. 210. Compete à Câmara solicitar 
o Prefeito quaisquer informações 
/ou documentos sobre assuntos 

órgãos da 
ou indireta, 
públicas e 

Art. 143. Serão de alçada do Plenário, 
verbais, discutidos e votados na mesma 
Sessão em que forem apresentados, os 
Requerimentos que solicitem: 

VI. Convocação de Secretários 
Municipais, Agentes Públicos, 
representantes de Autarquias, 
Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista, Fundações, 
Organizações Sociais, Prestadores de 
Serviços, Conveniadas e outras 
instituições similares que prestam 
serviços ao Poder Executivo, justificados 
os motivos da convocação. 

Art. 210. Compete à Cãmara solicitar ao 
Prefeito, Autarquias, Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista, 
Fundações, Organizações Sociais, 
Prestadores de Serviço, Conveniadas e 
outras instituições similares que presta 
serviços ao Poder Executivo, quaisquer 
informações e/ou documentos sobre 
assuntos referentes aos órgãos da 
administração direta ou indireta. 

Como se observa do quadro comparativo acima, 
pretende-se que haja uma ampliação no rol de autoridades que podem ser 
convocadas para prestar informações pelas Comissões ou por requerimentos de 
alçada do Plenário. 

O controle parlamentar é aquele que é exercido pela 
Câmara Municipal, por seu Plenário ou por suas Comissões permanentes ou 
temporárias, sobre atos do Poder Executivo municipal. Consiste o controle 
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parlamentar em um controle amplo, tanto de legalidade como, em muitos casos, 
também de mérito, podendo abranger o exame da discricionariedade do ato, ou seja, 
a sua conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público envolvido. 

Contudo, referida atividade fiscalizadora municipal não 
tem caráter absoluto e soberano. Pelo contrário, encontra limites nas normas 
constitucionais que disciplinam a matéria, as quais devem ser obrigatoriamente 
observadas pelos Municípios, através de sua Lei Orgânica, nos termos do art. 144 da 
Constituição Estadual e caput do art. 29 da Constituição Federal. 

Não há, portanto, a possibilidade de estender o poder 
fiscalizatõrio para além do ãmbito da Administração Direta e Indireta, ainda que 
estejamos falando de empresas que prestam serviço público em caráter de concessão 
ou organizações sociais, pois não há previsão assemelhada na Constituição do 
Estado ou mesmo na Constituição Federal. 

Há, inclusive, decisão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que julgou ser inconstitucional o art. 32, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo, que prevê poder a Câmara Municipal, por suas Comissões 
permanentes e temporárias, "convocar os Conselheiros do Tribunal de Contas para 
prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições" (ADIn n° 11.754-
0/6, Rel. Sales Penteado, j. 31/05/1995). 

No mais, há farta jurisprudência sobre os limites do 
poder fiscalizatõrio das Câmaras Municipais e sua necessária submissão aos ditames 
constitucionais, senão vejamos: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 34, INCISO 
XVII, DA LEI ORGÂNICA DE SOROCABA - PARTES QUE AFRONTAM 
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A PREVISÃO DA 
POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO, PELA CÂMARA MUNICIPAL, 
PARA PRESTAR INFORMAÇÕES PESSOALMENTE, DE 
"REPRESENTANTES LEGAIS DE CONCESSIONÁRIAS, 
PERMISSIONÁRIAS OU DE PESSOAS JURÍDICAS QUE MANTENHAM 
VÍNCULO CONTRATUAL COM O PODER PÚBLICO" NÃO OBSERVA O 
PARÂMETRO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONVOCAÇÃO PARA 
AUTORIDADES MUNICIPAIS PRESTAREM INFORMAÇÕES NO PRAZO 
DE 15 DIAS: PRAZO INFERIOR AO ESTABELECIDO NA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. COMINAÇÃO DE CRIME DE 
RESPONSABILIDADE E DE DESOBEDIÊNCIA A AUSÊNCIA 
INJUSTIFICADA A CONVOCAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE - NÃO PODE O 
MUNICÍPIO LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PENAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES ACIMA CITADAS -
AÇÃO PROCEDENTE. 
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(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2078901-89.2016.8.26.0000; 
Relator (a): Ferraz de Arruda; órgão Julgador: órgão Especial; 
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do Julgamento: 
24/ 08/ 2016; Data de Registro: 26/ 08/ 2016) 

AÇÃO DIRETA OBJETIVANDO A INCONSTIT'UCIONALIDADE DO 
INCISO I DO ARTIGO 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SETE 
BARRAS QUE DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE AUXILIARES DO 
PODER EXECUTIVO PARA COMPARECIMENTO, A FIM DE PRESTAR 
INFORMAÇÕES NAS COMISSÕES PERMANENTES. FUNÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PELO PODER LEGISLATIVO QUE 
DEVE OBSERVAR OS LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO, 
NOS TERMOS DOS ARTIGOS 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 
25 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA IMPUGNADA QUE NÃO 
SEGUIU O PARADIGMA CONSTITUCIONAL (ARTS. 13 E 20 DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL), IMPRIMINDO PRAZO INFERIOR PARA 
CONVOCAÇÃO E PERMITINDO AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO 
ASSUNTO OBJETO DO COMPARECIMENTO. Ação procedente, para 
declarar inconstitucional o inciso I, do artigo 45, da Lei Orgânica 
Municipal, com efeito ex tunc. 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2019824-47.2019.8.26.0000; 
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal 
de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do Julgamento: 21/08/2019; 
Data de Registro: 22/ 08/ 2019) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTI7'UCIONALIDADE - EXPRESSÃO 
'PREFEITO' CONTIDA NO INCISO XII, DO ARTIGO 9°, DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - ATO 
NORMATIVO QUE PREVÊ A PRERROGATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL CONVOCAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA 
PRESTAR ESCLARECIMENTOS EM PLENÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - 
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OFENSA 
AOS ARTIGOS 5°, 20, INCISO XIV, E 144 DA CONSTITUIÇÃO 
PAULISTA - - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO 
PROCEDENTE". "O controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a 
Administração Pública limita-se às hipóteses previstas no 
ordenamento constitucional, sendo defeso ao legislador municipal 
instituir modelo de contrapeso que não guarda similitude com os 
parâmetros constitucionais, colocando o Prefeito em posição de 
subordinação em relação à Câmara, em flagrante descompasso com 
a harmonia entre os Poderes". 

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2067528-56.2019.8.26.0000; 
Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; 
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/ A; Data do Julgamento: 
25/ 09/ 2019; Data de Registro: 27/ 09/ 2019) 

Desta forma, inconstitucionais as alterações 
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III) JUSTIFICATIVA PARA FALTA ÀS SESSÕES 
(artigo 16) 

REDAÇÃO ATUAL 
Art. 75-A - Será atribuída falta ao 
Vereador que não comparecer às sessões 
ordinárias e extraordinárias, salvo motivo 
justo. 

§ 10 - Para efeito de justificação das 
faltas, consideram-se motivos justos: 
doença, nojo ou gala, licença-gestante ou 
paternidade e desempenho de funções ou 
missões oficiais da Câmara. 

REDAÇÃO DA PROPOSTA 
Art. 75-A - Será atribuída falta ao 
Vereador que não comparecer às sessões 
ordinárias e extraordinárias, salvo 
motivo justo. 

§ 1° - Para efeito de justificação das 
faltas, consideram-se motivos justos: 
doença, nojo ou gala, licença-gestante 
ou paternidade e desempenho de 
funções ou missões oficiais da Câmara e 
a prestação de serviços relevantes ao 
Município. 

O projeto visa à inclusão de mais um motivo 
considerado justo para justificação de faltas dos Vereadores às sessões ordinárias e 
extraordinárias, qual seja a "prestação de serviços relevantes ao Município". 

Embora não haja inconstitucionalidade propriamente 
dita, a expressão é demasiado ampla, o que deve ser evitado em uma norma que 
disponha sobre situações excepcionais, como é o caso. 

Desta forma, sugere-se que haja especificação mais 
clara do que configura serviço relevante ao Município. 

IV) DAS EMENDAS APRESENTADAS 

IV.1) Emenda modificativa de ff. 29/33 visa a 
alteração dos nomes das Comissões Permanentes, de "Assistência Social, Cidadania e 
Direitos Humanos" para "Assistência Social e Cidadania" e alteração de "Igualdade 
Racial, Diversidade e Gêneros" para "Igualdade racial, Diversidade, Gêneros e 
Direitos Humanos". 

Primeiramente, importante salientar que as atribuições 
relativas aos "direitos humanos" podem se inserir em qualquer uma das duas 
comissões, por guardarem pertinência temática com ambas. 

Contudo, a fim de evitar uma leitura possivelmente 
distorcida dos direitos humanos associados apenas aos grupos minoritários, 
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recomenda-se que seja mantida a redação da proposta original e rejeitada esta 
emenda. 

IV. 2) A emenda aditiva visava acrescentar o artigo 38 
à propositura, de forma a estabelecer alteração na alínea "a" do § 30 do artigo 99 do 
Regimento, mas foi retirada, sendo substituída pela emenda aditiva de f. 38, que 
também foi retirada e substituída pela emenda aditiva de f. 39, a qual acrescenta o 
artigo 38 à propositura, alterando o § 1° do artigo 103 do Regimento, dispondo que a 
ordem do dia será publicada na rede interna de computadores da Cãmara com 
antecedência mínima de 48 horas da data de sua realização, com os projetos 
pautados e seus respectivos pareceres. 

A disposição atende à transparência que rege as 
atividades da Administração Pública, devendo haver análise de mérito quanto a sua 
viabilidade técnica, especialmente pelo prazo estabelecido. 

IV. 3) As emendas supressivas de f. 35 visam a 
eliminar os artigos 12, 13 e 14 da proposta, os quais alteram os artigos 63, 64 e 67 
do Regimento, respectivamente, alterando a competência para nomeações, 
admissões, exonerações, demissões e dispensas de servidores, bem como criação, 
modificação e extinção de serviços que integram as Secretarias Administrativa e 
Legislativa. Pela redação atual, a competência para estes atos é da Mesa Diretiva e a 
propositura traz como competência do Presidente. Pela emenda apresentada, 
continuaria em vigor a redação atual, que atribui estas competências ã Mesa 
Diretiva. 

Apesar da argumentação trazida na emenda 
modificativa, por se tratarem de atos interna corporis, não há impedimento para que 
sejam praticados pelo Presidente ao invés da Mesa Diretiva, sendo questão de mérito 
a decisão do procedimento que melhor se adéqua à realidade cotidiana da Casa 
Legislativa. 

IV. 4) A emenda modificativa de f. 36 visa alterar o 
artigo 36 da propositura o qual, por sua vez, altera o artigo 214 do vigente 
Regimento. O dispositivo se refere à postura exigida do cidadão que deseje assistir às 
sessões da Câmara. O inciso IV da propositura determina que o cidadão não 
manifeste apoio ou desaprovação ao que ocorre no Plenário. A emenda modificativa 
insere que as manifestações de apoio ou desaprovação vedadas são aquelas que 
fujam aos padrões de urbanidade. 

Ainda, a propositura traz sete incisos, sendo que o VII 
estabelece como postura exigida ao cidadão não interpelar os Vereadores. A proposta 
de emenda traz apenas seis incisos. 

A alteração pretendida no inciso IV parece trazer maior 
elucidação ao dispositivo, uma vez que uma manifestação de desaprovação pode ser 
aceitável, desde que não fuja aos padrões de urbanidade, como um simples aceno 
negativo com a cabeça, por exemplo. Dentro outros. 
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Desta forma, a alteração pretendida pela emenda se 
mostra adequada, uma vez que aprimora o dispositivo, sendo, contudo, decisão de 
mérito aprova-la ou não, assim como a supressão do inciso VII. 

V) CONCLUSÃO 

Pelo exposto, destacando-se as observações e sugestões 
explanadas neste parecer, algumas alterações pretendidas apresentam vício de 
constitucionalidade, recomendando-se sua supressão da propositura Resolução n° 
02/2022. Ressalta-se, contudo, o caráter meramente orientativo desse parecer. 

Era o que tínhamos a manifestar. 

e agost 2022. 

MORAES DE SÁ 
Procuradora iu ídica Chefe em exercício 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

À Diretoria Legislativa, 

Tendo em vistàXsolicitado às fs. 37 dos autos, remetam-se 
os autos à Comissão de Justiça e Redação para análise e manifestação, 

â.P. e set ro de e 2 

MARCOS PAULO 'TAVARES FURLAN 
Presidente da Câmara 




