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JUSTIFICATIVA AO PROJETO RESOLUÇÃO N°09 /2020 
4 

REJEIT 

Saia das Sessões, e 

Egrégio Plenário, 

e 
6 

Os artigos 144 e 210 da Resolução n° Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 

(Regimento Interno), assim estabelecia: 

"ARTIGO 144 - Serão de alçada do Plenário, escritos, discutidos 

e votados na mesma Sessão em que forem apresentados, os 

Requerimentos que solicitem: 

1- votos de louvor e congratulações; 

11 - votos de pesar por falecimento; 

In- audiência de Comissão para assunto em Pauta; 

IV - inclusão de Projetos na Ordem do Dia da Sessão, 

caracterizando o Regime de Urgência; 

V- licença de Vereador; 

*VI - inserção de documento em Ata, conforme 1°, do artigo 

113 desta Resolução; 

VII - convocação de Secretários Municipais ou outros agentes 

públicos de que trata o artigo 52, inciso XIII, da Lei Orgânica do 

Município, justificados os motivos da convocação; 

VIII - informações e ou documentos, situação em que o 

requerimento deverá expressar claramente os motivos de 

sua apresentação. *(Nova redação e supressão de dispositivo 

conforme a Resolução n° 37/07)" (Grifo nosso) 
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"ARTIGO 210 - Compete à Câmara solicitar ao Prefeito 

quaisquer informações sobre assuntos referentes aos órgãos da 

administração direta ou indireta, inclusive empresas públicas e 

fundações. 

§ 10 - As informações serão solicitadas por Requerimento 

por qualquer Vereador. 

§ 2° - Os pedidos de informações serão encaminhados ao 

Prefeito, que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

do recebimento, para prestar informações. 

§ 30 - Pode o Prefeito solicitar à Câmara prorrogação de 

prazo, sendo o pedido sujeito à aprovação do Plenário. 

§ 4° - Os pedidos de informações podem ser reiterados, se não 

satisfizerem ao autor, mediante novo Requerimento, que deverá 

seguir a tramitação regimental, contando-se novo prazo." (Grifo 

nosso) 

Subsequentemente, a Resolução n° 034/2019, que "Altera dispositivos da Resolução n° 

005/2001 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e dá outras 

providências', no que diz respeito aos preceitos normativos supracitados, estabeleceu: 

"Art. 33 - O artigo 144 da Resolução n° 005, de 23 de abril de 

2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das 

Cruzes), passa a vigorar com a seguinte redação: 

"ARTIGO 144 - Serão de alçada do Plenário, escritos, discutidos 

e votados na mesma Sessão em que forem apresentados, os 

Requerimentos que solicitem: 

I - votos de louvor e congratulações; 

II - votos de pesar por falecimento; 

III - audiência de Comissão para assunto em Pauta; 

IV - inclusão de Projetos na Ordem do Dia da Sessão, 

caracterizando o Regime de Urgência; 
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V - licença de Vereador; 

VI -inserção de documento em Ata, conformes 1°, do artigo 113 

desta Resolução; 

VII - convocação de Secretários Municipais ou outros agentes 

públicos de que trata o artigo 52, inciso XIII, da Lei Orgânica do 

Município, justificados os motivos da convocação; 

Parágrafo único - O Requerimento que solicitar inserção em 

Ata de documentos não oficiais, somente será aprovado 

pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos Vereadores 

presentes. (NR)" (Grifo nosso) 

"ARTIGO 210 - Compete à Câmara solicitar ao Prefeito 

quaisquer informações sobre assuntos referentes aos órgãos da 

administração direta ou indireta, inclusive empresas públicas e 

fundações. 

§ 10 - As informações serão solicitadas por Requerimento 

por qualquer Vereador. 

§ 20 - Os pedidos de informações serão encaminhados ao 

Prefeito, que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

do recebimento, para prestar informações. 

§ 30 - Pode o Prefeito solicitar à Câmara prorrogação de 

prazo, sendo o pedido sujeito à aprovação do Plenário. 

§ 4° - Os pedidos de informações podem ser reiterados, se não 

satisfizerem ao autor, mediante novo Requerimento, que deverá 

seguir a tramitação regimental, contando-se novo prazo." (Grifo 

nosso) 

"Art. 48 - O artigo 210 da Resolução n° 005, de 23 de abril de 

2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das 

Cruzes), passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 210 - Compete à Câmara solicitar ao Prefeito quaisquer 

informações e/ou documentos sobre assuntos referentes 
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aos órgãos da administração direta ou indireta, inclusive 

empresas públicas e fundações. 

§ 1° - As informações serão solicitadas por Requerimento 

subscrito por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Vereadores. 

§ 2° - Observado o disposto no parágrafo anterior, o 

Requerimento deverá ser protocolados e encaminhado 

imediatamente à Presidência da Câmara, a qual deverá no 

prazo máximo de dois dias úteis procede o envio ao 

Prefeito. 

§ 3° - Os pedidos de informações serão encaminhados ao 

Prefeito, que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

do recebimento, para prestar informações 

§ 4° - Pode o Prefeito solicitar a prorrogação de prazo para a 

apresentação do requerido, desde que devidamente justificada. 

sob pena de indeferimento. 

§ 50.. Os pedidos de informações e/ou documentos poderão ser 

reiterados, se não satisfizerem os autores, mediante novo 

Requerimento, que deverá seguir a tramitação regimental, 

contando-se novo prazo. 

§ 6° - O pedido de retirada da assinatura do requerimento deverá 

ser realizado por escrito, antes de a Presidência da Câmara 

encaminhá-lo ao Sr, Prefeito. 

§ 7° - Nos casos em que houver a retirada de assinatura do 

requerimento esta ficará prejudicada e, consequentemente 

arquivada, se a retirada da assinatura ocasionar número aquém 

de exigência regimental. (NR)" (Grifo nosso) 

Primeiramente, é oportuno elucidar que a autonomia municipal se encontra condicionada ao 

artigo 29 da Constituição Federal. O dispositivo prevê que a Lei Orgânica Municipal e sua 

legislação tem a obrigação de atender os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na 

Constituição Estadual. Constata-se: 
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"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 

Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:" 

Ademais, tal dispositivo, observado o principio da simetria, é reproduzido na Constituição 

Estadual. Observa-se: 

"Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, 

administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, 

atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e 

nesta Constituição." 

Sendo assim, o município só tem autonomia naquilo que o ordenamento constitucional 

reserva. 

Qualquer fortuito à aplicabilidade das Constituições Federal e Estadual não pode, em hipótese 

alguma, alcançar matéria não inserida na sua reserva, tampouco em conteúdo sujeito aos 

parâmetros limitadores da auto-organização municipal ou aqueles que conservam escusa 

expressa ao direito estadual. 

Pois bem, a nova redação estabelecida pela Resolução n°034/2019, ao artigo 210 da Resolução 

n" 05/2001, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (Regimento Interno), fere o principio da 

simetria, singularmente no que diz respeito ao artigo 50, § 2°, da Constituição Federal, 

combinado com o artigo 20, XVI da Constituição do Estado, que devem ser aplicados aos 

Municípios por força do artigo 144 da Constituição Bandeirantes. 

O artigo 50, § 2° da Constituição Federal, atribui ao Poder Legislativo o encaminhamento de 

pedidos escritos de informações ao Poder Executivo por meio da mesa diretiva. Colige-se: 

"Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou 

qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de 

Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 

subordinados à Presidência da República para prestarem, 

pessoalmente, informações sobre assunto previamente 

determinado, importando crime de responsabilidade a 

ausência sem justificação adequada. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional de Revisão n° 2, de 1994) 
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§ 1° Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado 

Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas 

Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a 

Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu 

Ministério. 

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal poderão encaminhar pedidos escritos de 

informações a Ministros de Estado ou a qualquer das 

pessoas referidas no caput deste artigo, importando em 

crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, 

no prazo de trinta dias, bem como a prestação de 

informações falsas. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional de Revisão n°2, de 1994)" (Grifo nosso) 

Como já evidenciado, trata-se de uma norma de reprodução obrigatória pelas Constituições 

Estaduais e Leis Orgânica Municipais, sobretudo, em virtude da adequação obrigatória do 

processo legislativo dos demais entes federados às vertentes fundamentais do processo previsto 

na Carta Magna. Observa-se, contudo, a dispensa da aprovação do plenário para a 

requisição de informações. 

Nesse sentido, Uadi Lammêgo Bulos elucida: 

"Os pedidos escritos de informação constituem uma novidade 

trazida pela Carta de 1988. Agora deputados e senadores 

poderão pedir, por escrito, que ministros de Estado, bem como 

titulares de órgãos da Presidência da República, lhes forneçam 

informações sobre assunto determinado, nos estritos limites de 

suas pastas. É importante perceber que o pedido será feito 

por intermédio da Mesa a que pertencer o parlamentar. 

Procura-se, assim, controlar o teor das perguntas 

endereçadas à autoridade." (Grifo nosso) (BULOS, Uadi 

Lammêgo. Constituição Federal Anotada. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 730.) 

Por esse motivo, a própria regulamentação do dispositivo constitucional no âmbito Federal valida 

o ensinamento de Uadi Lammêgo Bulos, haja vista, que o Senado Federal, nos termos do artigo 

8°, II, deixa claro que o instrumento é uma prerrogativa do Senador. Verifica-se: 
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"Art. 8° O Senador deve apresentar-se no edifício do Senado 

à hora regimental, para tomar parte nas sessões do 

Plenário, bem como à hora de reunião da comissão de que 

seja membro, cabendo-lhe: 

II - solicitar, de acordo com o disposto no art. 216, 

informações às autoridades sobre fatos relativos ao serviço 

público ou úteis à elaboração legislativa:" (Grifo nosso) 

Assim, tal instrumento no Senado Federal sujeita-se apenas à apreciação da Mesa Diretora para 

averiguação do disposto no artigo 216. Desvenda-se: 

De mais a mais, a Câmara dos Deputados regulamentou o preceito constitucional mantendo a 

mesma essência. Verifica-se que, embora mais detalhada a regulamentação, a apreciação dos 

pedidos escritos de informações nos termos do artigo 15, XIII , também é atribuição da mesa 

diretiva: 

"Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições 

estabelecidas em lei, neste Regimento ou por resolução da 

Câmara, ou delas implicitamente resultantes: 

XIII - apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação a 

Ministros de Estado, nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal;" (Grifo nosso) 

Nessa perspectiva, obedecidos os preceitos normativos previsto no Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados e, especialmente, o artigo 116 desta Resolução, a Mesa daquela Casa 

de Leis encaminha os requerimentos aos responsáveis que deverão prestar as informações na 

forma da lei. 

Destarte, dirigindo-se do âmbito Federal para o âmbito Estadual, constata-se a reprodução do 

artigo 50, § 2°, da Constituição Federal, estampada no artigo 20, XVI, da Carta Bandeirante, que 

assim dispõe: 

"Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembléia 

Legislativa: 

XVI - requisitar informações dos Secretários de Estado, 

dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da 
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administração pública indireta e fundacional, do Procurador-

Geral de Justiça, dos Reitores das universidades públicas 

estaduais e dos diretores de Agência Reguladora sobre assunto 

relacionado com sua pasta ou instituição, importando crime de 

responsabilidade não só a recusa ou o não atendimento, no 

prazo de trinta dias, bem como o fornecimento de informações 

falsas;" (Grifo nosso) 

Consequentemente, à luz do preceito constitucional estadual, a Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, ao regulamentar o dispositivo evidenciado, deixa claro no artigo 14, 

parágrafo único, "9", do Regimento Interno, o encargo da Mesa. Percebe-se: 

"Artigo 14 - A Mesa, composta pelo Presidente e pelos 1° e 2° 

Secretários, na qualidade de Comissão Diretora, compete, além 

das atribuições consignadas neste Regimento Interno, ou dele 

implicitamente resultantes, a direção dos trabalhos legislativos e 

dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, e 

especialmente: 

Parágrafo único - À Mesa compete ainda: 

9. encaminhar pedidos escritos de informação ao Governador, 

Secretários de Estado, Procurador-Geral de Justiça e demais 

autoridades previstas no inciso XVI do artigo 20 da Constituição 

do Estado." 

Desta feita, qualquer Deputado sem a necessidade de assinaturas de outros parlamentares, 

pode propor requerimentos de informações, os quais, evidentemente, deverão observar os 

preceitos normativos estabelecidos no artigo 166, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativo do Estado de São Paulo. Colige-se: 

"Artigo 166- Os requerimentos de informação somente poderão 

referir-se a fato relacionado com proposição em andamento ou 

a matéria sujeita à fiscalização da Assembleia. 

§ /° - Não cabem em requerimento de informação quesitos que 

importem sugestão ou conselho à autoridade consultada. 
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§ 2° - Se, no prazo de 48 horas, tiverem chegado à Assembleia, 

espontaneamente prestados, os esclarecimentos pretendidos, 

deixará de ser encaminhado o requerimento de informação. 

§ 3° - Encaminhado um requerimento de informação, se esta não 

for prestada dentro de 30 dias, o Presidente da Assembleia fará 

reiterar o pedido mediante ofício que acentuará aquela 

circunstância. 

§ 40 - O recebimento de resposta a pedido de informação será 

referido no expediente, encaminhando-se à Deputada ou 

Deputado requerente o processo respectivo. 

§ 5° - O Presidente deixará de encaminhar requerimento de 

informação que contenha expressões pouco corteses, assim 

como deixará de receber resposta que esteja vazada em termos 

tais que possam ferir a dignidade de algum Parlamentar ou da 

Assembleia, dando-se ciência de tal ato ao interessado. 

Artigo 167 - No caso de entender o Presidente da Assembleia 

que determinado requerimento de informação não deva ser 

encaminhado, dará conhecimento da decisão ao autor. Se este 

insistir no encaminhamento, o Presidente o enviará à Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação. 

Parágrafo único - Se o parecer for favorável, o requerimento 

será transmitido; se contrário, arquivado." 

Adiante, no que tange ao município de Mogi das Cruzes, a Lei Maior Municipal, em virtude da 

reprodução obrigatória da norma, assim estabelece em seu artigo 52, XII, combinado com os §§ 

2° e 3° do mesmo artigo, in verbis: 

"ARTIGO 52 - À Câmara competem, privativamente, as 

seguintes atribuições: 

XII - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes 

à administração; 

§ 20 - É fixado em quinze dias, prorrogável por igual período, 

desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que 
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os responsáveis pelos órgãos da Administração Direta e Indireta 

prestem as informações e encaminhem os documentos 

requisitados pelo Poder Legislativo, na forma do disposto na 

presente Lei. 

§ 30 - O não atendimento ao prazo estipulado no parágrafo 

anterior faculta ao Presidente da Câmara solicitar, na 

conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder 

Judiciário, para fazer cumprir a legislação." 

Desse ponto, é notório que há uma divergência entre os preceitos constitucionais e a 

regulamentação primária do Regimento Interno da CMMC que estabelece no artigo 144, a 

obrigatoriedade de aprovação pelo Plenário dos Requerimento de Informações, 

regulamentados no artigo 210 do mesmo Regimento Interno 

Noutro giro, a nova redação dada pela Resolução n° 034/2019 ao artigo 210 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, também vai além das normas 

constitucionais vigentes, visto que, o aludido dispositivo normativo, passou a exigir o número 

mínimo de 1/3 (um terço) de Vereadores para que o Poder Legislativo Municipal remeta 

requerimento de informação ao Poder Executivo Municipal, condição que não se encontra 

amparada na Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, tampouco nas Constituições 

Federal e Estadual. 

Decerto, o Poder Legislativo Municipal possui a atribuição de elaborar seu Regimento Interno 

nos termos do artigo 51, III, da Constituição Federal, e do artigo 20, II, da Constituição Estadual. 

No entanto, transfigura-se imprescindível que tais normas estejam pautadas nas diretrizes 

constitucionais. 

Dessa forma, o modelo adotado pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes está incompatível 

com o princípio da simetria, visto que, estabelece parâmetros muito além daqueles fixados no 

ordenamento constitucional vigente e, para mais, da maneira que está resolvido, fere o princípio 

da soberania popular, o princípio do pluralismo político, o princípio democrático (artigo 10 

da Constituição Federal) e o princípio da razoabilidade (artigo 111 da Constituição 

Bandeirantes), conforme será demonstrado em seguida. 

B - Da violação ao principio da soberania popular, ao princípio do pluralismo político ao 

princípio democrático e ao princípio da razoabilidade 
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Com a determinação de 1/3 (um terço) de assinaturas dos vereadores para que seja aprovado 

um Requerimento de Informação, a capacidade eleitoral passiva, tal e qual a função fiscalizatõria 

e legislativa desenvolvida pelos parlamentares, eleitos por voto popular, fica limitada, 

extrapolando, por conseguinte, a autônima municipal. 

Por esse ângulo, mudanças nas normas regimentais que, como já destacado, devem estar 

norteadas pelas diretrizes constitucionais, não podem exceder os limites impostos pelas 

Constituições, o que certamente não é o caso das normas estabelecidas na Câmara Municipal 

de Mogi das Cruzes. Tais disposições prejudicam a atuação de uma parcela dos Vereadores 

desta Casa, sobretudo no aspecto fiscalizatório. 

Diante disso, reitero a condição estabelecida no Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Mogi das Cruzes, NÃO ESTÁ ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

TAMPOUCO NA CARTA ESTADUAL. 

Sequer pode-se extrair dela uma fortuita competência normativa suplementar, permitida nos 

termos do artigo 30, II , da Constituição Federal, visto que se transfigura uma ausência do 

interesse local. 

Em virtude disso, ao reduzir a capacidade eleitoral passiva, o Poder Legislativo Municipal fere, 

simultaneamente, o princípio democrático, ou principio da soberania popular, e o 

pluralismo político, dado que institui limitações não previstas no ordenamento constitucional 

vigente. 

Desse ponto. transfigura-se oportuno trazer a arguição do Excelentíssimo Senhor Gianpaolo 

Poggio Smanio, Procurador-Geral de Justiça, autor da Direta de Inconstitucionalidade n.° 

2182842-21.2017.8.26.0000, a qual será fundamental para elucidar a questão em exame. 

Observa-se: 

"No caso em exame, ao estabelecer a assinatura de pelo 

menos cinco Vereadores como pressuposto para a 

apreciação dos requerimentos previstos nos incisos do art. 

223 do Regimento Interno da Câmara Municipal (tais como vista 

de processos. prorrogação de prazo para a Comissão Especial 

de Inquérito cumprir seus trabalhos, convocação de sessão 

solene, urgência especial, entre outros), as citadas resoluções 

restringem desarrazoadamente a capacidade eleitoral 

passiva e a função fiscalizatória e legislativa desenvolvida 
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pelos vereadores, eleitos por voto popular, extrapolando a 

autonomia municipal. Em que pese o Presidente da Câmara 

Municipal ter sustentado, em suas informações, que a regra 

objetivou dar maior representatividade às proposituras (fl. 39), 

não se deve olvidar que a democracia não consiste apenas 

em concretização da vontade da maioria, mas sobretudo o 

respeito da representação e defesa dos anseios da minoria. 

A restrição estabelecida com a alteração do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra importa 

embaraço concreto ao exercício fiscalizatório e da atividade 

legislativa de uma parcela dos Vereadores daquela 

localidade, deles retirando o poder-dever de fiscalização, de 

acesso ao debate político local e de provocação do 

Legislativo no enfrentamento de questões da vida 

municipal, com o comprometimento do pluralismo político. 

A necessidade do respeito ao direito de fiscalização 

exercido pelas minorias políticas, em função de sua 

essencialidade para o regime democrático e pelo princípio 

da simetria, já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, 

em caso em que se examinava, em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade, dispositivo do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa de São Paulo que estabelecia obstáculo 

à instauração de comissões parlamentares de inquérito." (Grifo 

nosso) 

Além de tudo, os preceitos normativos impugnados contrariam o princípio da razoabilidade, 

previsto no artigo 111 da Constituição Bandeirantes, que norteia a Administração Pública e a 

atividade legislativa, aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da Constituição do Estado 

de São Paulo, visto que, a norma não passa pelo denominado "teste" de razoabilidade. Isto é, 

(a) acerca da atividade legislativa, cria óbices ao desempenho dos Vereadores, principalmente 

à parcela minoritária da vereança; (b) é inadequada na perspectiva do interesse público; (c) é 

desproporcional em sentido estrito, visto que cria ónus que se mostram excessivos e 

inadmissíveis. 
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Nesse sentido, em caso similar a todas arguições neste documento, a Jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo confirma, in verbis: 

"AÇÃO DIRETA DE 1NCONSTITUCIONALIDADE - INCISO xi E 

PARÁGRAFO 2° DO artigo 223 da RESOLUÇÃO n° 

002.03.1995, COM A REDAÇÃO DADA PELAS RESOLUÇÕES 

N° 001.03.2011 E N° 001.04.2016, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE RIO GRANDE DA SERRA - ANÁLISE dos requerimentos 

previstos nos incisos deste artigo - EXIGÊNCIA DE, NO 

MINIMO, CINCO ASSINATURAS PARA APRECIAÇÃO do 

tema - OFENSA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E AO 

PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA DE 

SIMETRIA COM O MODELO FEDERAL - DISPOSIÇÕES 

PROCESSUAIS SOBRE CRIMES COMETIDOS PELO 

PREFEITO MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

FEDERATIVO- COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA 

UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE." (Grifo nosso) 

(TJSP: Direta de lnconstitucionalidade 2182842-

21.2017.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho: Órgão 

Julgador: órgão Especial: Tribunal de Justiça de São Paulo - 

N/A: Data do Julgamento: 11/04/2018: Data de Registro: 

20/04/2018) 

NÃO MENOS IMPORTANTE, MAS, SUPERADA TODA A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E 

JURÍDICA, FATO É QUE EXISTE UM FATOR QUE PRECISA SOBRESSAIR EM MEIO A 

TUDO ISSO: O MÉRITO. SENHORES VEREADORES, A FISCALIZAÇÃO POR PARTE 

DESTA CASA DE LEIS ESTÁ PÍFIA. NÃO TEMOS CONHECIMENTO ACERCA DOS ATOS 

QUE ESTÃO SENDO PRATICADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS 

CRUZES. PARA A PARCELA MINORITÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL (OPOSIÇÃO), E 

PARA ESTE VEREADOR QUE SUBSCREVE, (INDEPENDENTE) É PRATICAMENTE 

IMPOSSÍVEL CUMPRIR COM NOSSOS MISTERES CONSTITUCIONAL. PRECISAMOS 

GARANTIR A TRANSPARÊNCIA, PRECISAMOS FISCALIZAR - ESSE É O NOSSO PAPEL. 
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Trata-se de uma evidente medida da mais alta relevância interesse público, o povo clama pela 

transparência e o combate à corrupção, motivo pela qu to com o voto favorável dos nobres. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Bera de junho de 2020. 

CAIO CUNHA 

Vereador — PODEMOS 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° /2020 

Institui o denominado Projeto "O Papel do Vereador é Fiscalizar, que 

adequa a atual redação do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Mogi das Cruzes ao do Poder Legislativo Federal, Estadual, da Capital 

do Estado de São Paulo e demais entes federados, garantido, em 

observância aos princípios da soberania popular, do pluralismo político, 

do princípio democrático e da razoabilidade a eficiência quanto ao 

mandamento constitucional de fiscalizar os atos praticados pelo Poder 

Executivo Municipal, em especial, por meio do encaminhamento de 

pedidos escritos de informações ao Perfeito, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES RESOLVE: 

Art. 1°- Esta Resolução altera o art. 210 da Resolução n.° 005/2001 (Regimento 
Interno desta Câmara Municipal), com suas posteriores alterações, para garantir, em 
observância aos princípios da soberania popular, do pluralismo político, do princípio democrático 
e da razoabilidade, em simetria com o art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 20, XVI da Constituição do Estado, que devem ser aplicados aos Municípios por força do art. 
144 da Constituição Bandeirantes, observado o art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal; o art. 15, XIII do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o art. 14, parágrafo 
único, "9", do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; e, art. 224 
do Regimento Interno da Capital Paulistana que versam sobre os requerimentos de informações 
dos agentes públicos do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, a eficiência quanto ao 
mandamento constitucional de fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo do Município 
de Mogi das Cruzes, em especial, por meio do encaminhamento de pedidos escritos de 
informações ao Perfeito. 

Art. 2° - Para o cumprimento de que dispõe o art. 1° desta Resolução, fica 
alterado o art. 210 da Resolução n.° 005/2001 (Regimento Interno desta Câmara Municipal), 
com suas posteriores alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 210 - Os requerimentos de informações de que trata o art. 52, XII da Lei 
Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, aplicado por força do art. 144 da Constituição 
Bandeirantes à municipalidade, observado o art. 50, § 2°, da Constituição Federal combinado 
com o art. 20. XVI da Constituição do Estado, formulado por qualquer Vereador desta Casa de 
Leis e endereçado à Presidência para o respectivo envio no prazo máximo de 48 horas, estão 
sujeitos às seguintes normas: 

I - Os requerimentos de informação somente poderão referir-se a fato relacionado 
com proposição em andamento ou a matéria sujeita à fiscalização da Câmara Municipal; 

II - Não cabem em requerimento de informação quesitos que importem sugestão 
ou conselho à autoridade consultada. 
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III - Se, no prazo de 48 horas, tiverem chegado à Câmara Municipal, 
espontaneamente prestados, os esclarecimentos pretendidos, deixará de ser encaminhado o 
requerimento de informação. 

III - Encaminhado um requerimento de informação, se esta não for prestada 
dentro do prazo estabelecido em Lei, o Presidente da Câmara Municipal fará reiterar o pedido 
mediante oficio que acentuará aquela circunstância. 

IV - O recebimento de resposta a pedido de informação será referido no 
expediente, encaminhando-se à Vereadora ou Vereador da requerente o processo respectivo. 

V - O Presidente deixará de encaminhar requerimento de informação que 
contenha expressões pouco corteses, assim como deixará de receber resposta que esteja 
vazada em termos tais que possam ferir a dignidade de algum Parlamentar ou da Câmara 
Municipal, dando-se ciência de tal ato ao interessado. 

Art. 30 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Mizran a),. 17 de junho de 2020. 

CAIO CUNHA 

Vereador — PODEMOS 
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