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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
050/2020

Matéria: EMENDA 001/20 AO PR 01/2020 
Ementa: REGIMENTO INTERNO. EMENDA AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO. MATÉRIAS 
PRIVATIVAS DA MESA DIRETORA OU DE UM 
TERÇO DOS VEREADORES. QUESTÕES 
MERITÓRIAS INTERNA CORPORIS. ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller 

Menezes Nunes a esta Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 

em seus aspectos constitucionais e legais, acerca da emenda feita ao PR 001/2020, de 

autoria de vereador, que prevê a alteração do Art. 1o do Projeto de Resolução no 001/2020, 

renumerando e incluindo parágrafos ao Art. 45-C do Regimento Interno.

A exposição de motivos segue em anexo.

É o breve relato.

A emenda prevê que as reuniões da Comissão Permanente deverão 

ser realizadas em plenário, devendo ser gravadas e com áudio disponibilizado, na íntegra, 

no Site Oficial da Câmara, juntamente com a pauta da respectiva reunião. A finalidade 

dessa disposição, conforme a exposição de motivos é “dar maior transparência às reuniões 

da Comissão Permanente que se pretende instituir, permitindo que a comunidade possa 

acompanhar os debates, fundamentos e posições externadas nas reuniões".

Preliminarmente.

Por se tratar de matéria cuja competência é privativa da Mesa

deve se analisar a existência de1Diretora e/ou de 1/3 (um terço) dos vereadores

1 (RI): Art. 173 - Qualquer Projeto de Resolução visando à modificação do Regimento Interno, depois de lido em Plenário, será 
encaminhado à Mesa para opinar, no prazo de 10 (dez) dias. § 1o - Dispensam-se desta tramitação os projetos oriundos da 
própria Mesa. § 2o • Após esta medida preliminar, seguirá o Projeto de Resolução a tramitação normal dos demais projetos. § 
3o - Somente poderá ser apresentado projeto, visando á alteração do Regimento Interno, mediante projeto de resolução que 
tenha assinatura de no mínimo 1/3 dos vereadores da casa. ou proposto pela Mesa Diretora. E para sua aprovação do projeto 
deverá ter votação favorável da maioria absoluta dos vereadores.
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pertinência temática da emenda em relação à proposta inicial, o que se verifica no caso em 

questão.

hho-rs

Dispensa-se, por outro lado, a análise quanto à criação e/ou 

aumento de despesas2, porquanto, nitidamente, não está se criando gastos a partir da nova 

emenda, podendo a Câmara Municipal utilizar-se de recursos já disponíveis.

No mais.

As alterações propostas envolvem questões interna corporis, cujo 

juízo crítico fica, em regra, restrito aos vereadores, o que já foi amplamente abordado na 

orientação técnica n. 48/2020, que analisou a Proposta de Resolução, seguindo-se esse 

parecer no mesmo sentido.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica da

Emenda 01 feita ao PR 001/2020.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 27 de maio de 2020.

Natàhi Beffart do Nascimento 
Assessora Jurídica da Mesa Diretora 

OAB/RS 89.366

2 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prèvista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, 
§ 3o e § 4o;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
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