
( X ) Projeto de Resolução Protocolo nº: 29596
Em: 13/05/2020 - 08:17:08

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a Comissão de Justiça, Finanças e Interesse Coletivo,
no Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho.

Art. 1º. Altera e revoga os seguintes dispositivos da Seção I do Regimento Interno, com redação
dada pela Resolução nº 345/2018, conforme segue:

“Art. 5º. .........................................................................................
......................................................................................................
VI – posse dos membros da Comissão Permanente; (NR)
......................................................................................................

Art. 36. .........................................................................................
.....................................................................................................
II – indicar os vereadores de sua bancada para a composição da Comissão Permanente; (NR)
......................................................................................................
......................................................................................................

Art. 40. Os integrantes da Comissão Permanente serão indicados pelos líderes partidários e
empossados em sessão plenária, garantindo-se o acesso das minorias. 

§ 1º Os líderes dos partidos com mais representantes na Casa terão direito a novas indicações no
caso de persistência de vagas, após aplicada a regra prevista no caput. 

§ 2º Havendo partidos com a mesma quantidade de vereadores, as indicações do § 1º devem ser
precedidas de acordo dos respectivos líderes. 

§ 3º Na hipótese de o número de partidos superar o de integrantes da Comissão Permanente, as
indicações devem ser precedidas de acordo dos respectivos líderes. 

§ 4º O vereador que deixar o partido pelo qual foi indicado será excluído da Comissão Permanente,
só podendo integrá-la, novamente, na próxima sessão legislativa. 

§ 5º Com exceção do primeiro ano da legislatura, a posse será realizada na hora do expediente da
última sessão ordinária de cada sessão legislativa, logo após a discussão e votação da Ata,
devendo ser convocada sessão extraordinária, no prazo de 24h, caso não realizada a sessão ou a
posse. (NR)



Art. 41. A Comissão, logo que constituída, reunir-se-á para eleger o Presidente, 1º Vice-Presidente,
2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Suplente e 2º Suplente, bem como para
deliberar sobre o dia da reunião e ordem dos trabalhos, tudo consignado em Ata. 

§ 1º A eleição prevista no caput ocorrerá por maioria de votos, exigindo-se a presença dos sete
vereadores empossados. 

§ 2º Os membros das Comissões serão destituídos se não comparecerem a cinco reuniões
consecutivas ou se desistirem, casos em que não poderão ser indicados para a próxima sessão
legislativa.       (NR)

Art. 42. Na ausência do Presidente, assumirá os trabalhos o 1º Vice-Presidente e o 2º
Vice-Presidente, nesta ordem, procedendo-se, da mesma maneira, para os secretários e para a
ordem dos suplentes. 

Parágrafo único. No caso de vacância, a escolha do substituto competirá ao Presidente da Câmara
Municipal, observada, no possível, a mesma legenda partidária. (NR)

...............................................................................................................................................................

........................

SEÇÃO I

DA COMISSÃO PERMANENTE

Art. 45. A Comissão de Justiça, Finanças e Interesse Coletivo, órgão permanente, tem por objetivo
estudar as matérias submetidas ao seu exame, manifestando-se através de pareceres, salvo
disposição regimental em contrário, sendo composta por cinco vereadores titulares e dois
suplentes, observado o procedimento previsto no art. 40 do Regimento Interno. (NR)
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................
Art. 45-B. Revogado.

Art. 45-C. A instalação das reuniões da Comissão depende da presença da maioria absoluta dos
seus membros, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos. (NR)

Parágrafo único. Em qualquer caso, o Presidente tem direito ao voto e, havendo empate, o mesmo
será considerado qualificado, tendo igual direito quem vier a substituí-lo. 

Art. 46. Compete à Comissão de Justiça, Finanças e Interesse Coletivo analisar:

I – os aspectos regimental, legal, constitucional, gramatical e lógico das proposições em geral,
inclusive a redação final, além dos aspectos orçamentário-financeiros, pugnando para que nenhum
encargo será criado ao erário, sem especificação dos recursos necessários à sua execução;

II – as propostas orçamentárias, diretrizes orçamentárias e planos plurianuais;

III – a prestação de contas do Prefeito, com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, na
forma de projeto de decreto legislativo;



IV -  as proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos e as que, direta ou
indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ou
envolvam o erário;

V – os balancetes ou balanços da Prefeitura e da Mesa;

VI – as proposições referentes a vencimentos e subsídios;

VII – as matérias de interesse coletivo, como economia urbana e rural, obras, acessibilidade,
trânsito e transporte, saúde, educação, segurança, esporte, promoção social, agropecuária,
indústria e comércio, apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, criança e
adolescente, idosos, pessoa com deficiência, entre outras.

§ 1º É obrigatória a manifestação da Comissão sobre todos os processos que tramitam na Câmara,
ressalvadas as exceções previstas neste Regimento.

§ 2º Concluindo a Comissão pela ilegalidade, inconstitucionalidade ou antirregimentalidade, deve o
parecer ser encaminhado ao Plenário, para discussão e votação, e, somente quando rejeitado, o
processo terá prosseguimento.

§ 3º No caso do § 2º, havendo, antes da votação do parecer pelo Plenário, proposta capaz de
corrigir o vício, deve a matéria ser devolvida à Comissão, para que a mesma emita novo parecer,
abrangendo a novação. (NR)

Art. 47. Revogado.

Art. 48. Revogado.

Art. 49. Revogado.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................” 

Art. 2º. A expressão “Comissão de Justiça, Finanças e Interesse Coletivo” substitui a expressão
“Comissão de Justiça e Finanças” prevista nos artigos 51, § 7º; 150, parágrafo único; 156, caput e §
4º; 161, caput e §§ 1º a 3º; 162; 172, § 1º e 175, caput e § 1º e 2º, todos do Regimento Interno.

Art. 3º. A posse dos membros e suplentes da Comissão de Justiça, Finanças e Interesse Coletivo
deverá ocorrer na sessão ordinária que se seguir à publicação desta Resolução, observando-se o
novo procedimento previsto no artigo 40 do Regimento Interno.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A prática legislativa de Carazinho demonstra que a previsão de duas ou mais comissões



permanentes não favorece a democracia, ao menos não como se esperava. Ao contrário,
percebe-se, na maioria das vezes, uma repetição de pareceres e estudos técnicos, que atenta
contra a eficiência dos trabalhos e compromete a razoável duração do processo legislativo.

			Em outros dizeres, a especificidade das comissões permanentes é algo que fica tão somente no
papel, já que na prática as comissões acabam fazendo a mesma análise sobre as proposições,
como se uma só fossem, sem contar que a Comissão de Interesses Difusos e Coletivos é despida
do chamado poder terminativo, sendo seus pareceres puramente consultivos.

			Além do mais, as temáticas que requeiram uma análise individualizada continuarão sendo objetos
das comissões especiais, que possuem prazos certos e determinados para a conclusão dos
trabalhos.

			Se não bastasse, o princípio democrático não restará comprometido com a aprovação da
presente resolução, uma vez que haverá uma ampliação dos membros, de três para cinco, além
dos dois suplentes, o que elevará o debate.

			Por fim, reforça-se que a unificação das comissões otimizará os trabalhos da Casa, concentrando
audiências, consultas públicas e requisição de informações, propiciando, assim, qualidade e
prestígio aos trabalhos da Comissão, ao mesmo tempo em que nenhuma matéria de competência
da Câmara Municipal ficará desassistida. 

			Outrossim, a alteração do procedimento de escolha dos membros da Comissão Permanente
privilegia o acesso dos partidos minoritários, evitando-se que o Plenário apenas chancele as
chapas feitas pela maioria. 

Demais justificativas em Plenário.

Sala Antônio Libório Bervian, em 13 de maio de 2020.

Gian Pedroso - PSB / Lucas Gabriel Lopes - PSDB / Anselmo Britzke - PDT / Janete Ross de
Oliveira - PSB / Erlei Vieira - MDB

________________________________________________________________________________
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _________ Hora: ____________


