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A Vereadora Patrícia Beck em conjunto com os Vereadores Enio Brizola, Felipe
Kuhn Braun e Vilmar Heming, interpôs à Câmara Municipal, em 24 de abril de 2019, Recurso
contra ato do Presidente, protocolado às 15:54hrs do dia 24 de abril de 2019, encaminhado
ao gabinete do Vice-Presidente no exercício da Presidência no dia 25 de abril de 2019 e,
encaminhado a esta Comissão às 12:11hrs do dia 26 de abril de 2019, para parecer.

Considerando o impedimento do Presidente da Comissão, co-autor do
Recurso, restou deliberado em reunião ordinária às 14 horas de 29/04/2019, que fosse
solicitado ao Presidente da Casa a nomeação de membro substituto, bem como a realização
de extraordinária no dia 30 de abril, às 13:30 horas.

Sobreveio resposta ao ofício, nomeando o Vereador Fernando Lourenço, como
membro "ad hoc".

É o Relatório.

VOTO DO RELATOR:

Compete a esta Comissão analisar o Recurso interposto, emitindo
parecer e elaborando Projeto de Resolução, nos termos do art. 111, do Regimento Interno
desta Câmara de Vereadores.

Trata-se de recurso interposto, ante suposta infringência ao rito
prescrito no art. 130, do Regimento Interno, na sessão ordinária do dia vinte e dois de abril de
2019, cuja inconformidade restou reduzida a termo na Ata nO 23/2019, a qual passo a
transcrever:

"em requerimento verbal, a vereadora Patrícia Beck, invocando o art. 130
do Regimento Interno, solicitou que o Senhor Presidente procedesse a
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retirada do Projeto de Lei Complementar nO 6/2019 da ordem do dia,
argumentando a inobservância do disposto no inciso V e no Parágrafo
único do art. 105 do regimento Interno, bem como do 98° do art. 150 da
mesma norma".

Assim, transcreve-se os citados artigos:

Art. 130 . O Presidente, de ofício, ou a requerimento verbal de qualquer
Vereador, ouvido o Plenário, determinará a retirada da Ordem do Dia de
matéria que tenha tramitado com inobservância da prescrição regimental.

Ao que se verifica, a insurgência reside na ausência de retirada do
Projeto de Lei Complementar nO6/2019, da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 24 de abril
de 2019, no qual a matéria estava submetida à segunda votação.

Por oportuno, urge sinalar que o Projeto citado ingressou nesta Casa
Legislativa em 08 de abril de 2019, com leitura no expediente e encaminhamento à
Procuradoria para parecer. Após o protocolo de Mensagem Retificativa em 11 de abril, restou
encaminhado às Comissões Permanentes, para tramitação conjunta e elaboração de
pareceres temáticos.

Nesta fase, tramitou, inicialmente por esta Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, tendo, após debate, obtido voto pelo prosseguimento, pelos Vereadores
Cristiano Coller, Felipe Kuhn Braun e Gabriel Chassot.

Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade,
obteve igual parecer, com voto pelo prosseguimento dos Vereadores Fernando Lourenço e
Vladi Lourenço, ausente a Vereadora Patrícia Beck.

Por conseguinte, a Comissão de Direitos Humanos debateu a matéria,
presentes a Vereadora Semilda Tita e o Vereador Fernando Lourenço. O terceiro integrante
da comissão, Vereador Vilmar Heming não compareceu a reunião.

Ainda, foi apreciado pela Comissão de Saúde, obtendo voto favorável à
tramitação, pelos Vereadores Gabriel Chassot, Nor Boeno e Sergio Hanich.

Por fim, passou ao crivo da Comissão de Finanças sendo que, após
debate, o Relator Vereador Gerson Peteffi apresentou voto favorável, acompanhado pelo
Vereador Nor Boeno. O terceiro integrante da Comissão, Vereador Enio Brizola deduziu voto
contrário, deixando de apresentar por escrito a divergência.

Ressalte-se igualmente que, previamente às deliberações nas
Comissões, houve uma reunião para esclarecimentos e pedido de celeridade na tramitação,
por parte do Executivo, no qual Vereadores suscitaram suas dúvidas diretamente ao Corpo
Jurídico daquele ente. Sinala-se que esta reunião restou acompanhada por representante do
Conselho Estadual de Saúde e do Sindicato dos Enfermeiros.

Também, oportuna a observação de que o Diretor do SindiSaúde, Sr.
Angelo Louzada, participou dos debates nas Comissões, bem como utilizou o espaço da
Tribuna, na sessão de 15 de abril; de 22 de abril e de 24 de abril. Também utilizou o mesmo
espaço o Sr. Felipe Pedrozzo, Médico da FSNH e o Sr. Luis Antônio dos Santos, Vice-
Presidente do Sindicato dos Técnicos, tecnólogo e auxiliares em Radiologia Médica do Estado
do Rio Grande do Sul.
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Retomando a narrativa, na sessão de 22 de abril de 2019, restou lido no
expediente o Ofício nOl0/320, do Poder Executivo, solicitando a tramitação do PLC 6/2019
pelo regime de urgência.

Nos termos de nossa Lei Orgânica, temos o disposto no art. 41 e seus
parágrafos, que versam sobre o chamado "processo legislativo sumário", também conhecido
por "regime de urgência constitucional", verbis:

Art. 41 No início ou em qualquer fase de tramitação de projeto de lei de
iniciativa exclusiva do Prefeito, este poderá solicitar à Câmara Municipal
que o aprecie no prazo de quarenta e cinco dias a contar do pedido.

9 1° Se a Câmara Municipal não se manifestar sobre o projeto, no prazo
estabelecido no "caput" deste artigo, será este incluído na Ordem do Dia,
sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos, para que se
ultime a votação.

9 2° Os prazos deste artigo e seus parágrafos não correrão nos períodos
de recesso da Câmara Municipal.

Assim, após a verificação da entrada nesta Casa do referido Ofício, foi
solicitado pela Vereadora Patrícia Beck, 20 minutos para reunião de Bancada, seguindo igual
solicitação pelos Vereadores Enio Brizola e Vilmar Heming, sucessivamente.

Por sua vez, o Vereador Felipe Kuhn Braun solicitou que o Sr. Felipe
Lima Pedrozzo, utilizasse a tribuna por 5 minutos "para fazer algumas considerações acerca
do PLC 06/2019, antes da votação da matéria, caso seja fosse aprovada a inclusão desse
projeto na Ordem do Dia", o que de fato ocorreu.

Na sequência dos trabalhos, lido o referido ofício, a Vereadora Patrícia
Beck, em requerimento verbal solicitou que o mesmo fosse remetido à Ordem do Dia, tendo
sua solicitação sido rejeitada pelo plenário por 9 votos, com justificativa de voto favorável
pelos vereadores Enio Brizola, Felipe Kuhn Braun, Patrícia Beck e Vilmar Heming.

Ato contínuo, a apreciação da matéria na mesma sessão restou
aprovada por dez votos favoráveis, tendo sido o PLC 06/2019 incluído na Ordem do Dia e,
após debates, aprovado por 10 votos, obtendo 4 votos pela rejeição.

Por ocasião da segunda votação da matéria, na sessão do dia 24 de
abril, após a mesma ser instaurada, foi requerido pelos Vereadores Vilmar Heming e Enio
Brizola, suspensão para reunião de bancada.

No retorno das atividades, a Vereadora Patrícia requereu, na forma do
art. 130 do Regimento Interno, a retirada da Ordem do dia do PLC 06/2019, por inobservância
da prescrição regimental do disposto nos artigos 105 e 150 do Regimento Interno desta
Câmara de Vereadores.

Suspensa a sessão, restou retomada com manifestação do Presidente,
aduzindo, em síntese, a observância dos atos até então praticados, no respectivo Processo
Legislativo, bem como e principalmente a convalidação dos mesmos, submetendo o
requerimento verbal da Vereadora ao Plenário, nos termos da parte final do artigo invocado.
Nesse diapasão, o Plenário deliberou pela rejeição do requerimento, por nove votos.
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Irresignada, a Vereadora Patrícia Beck informou seu interesse em
Recorrer da decisão, forte no art. 111 do Regimento Interno e solicitou suspensão da sessão
por 20 minutos para reunião de bancada.

Após o retorno dos trabalhos, seguiu-se a votação do Projeto, com
requerimento pela Vereadora Patrícia Beck para a concessão do espaço de Tribuna ao
Senhor Luis Antonio dos Santos, o que foi deferido. Ato contínuo, o Vereador Felipe Kuhn
Braun requereu o mesmo espaço ao Senhor Angelo Louzada, igualmente deferido.

Superada a fase inicial, já na Ordem do Dia, o PLC 06/2019 foi discutido
e votado, tendo sido remetido para autógrafo em 25 de abril de 2018, com a consequente
publicação da lei em jornal de grande circulação em 27 de abril de 2018, sob o nO3172/2019.

Assim, verifica-se que foi observado, de forma exaustiva, todo o
processo legislativo, com ampla discussão da proposição seja em audiência pública, seja em
reuniões com o Executivo, nas Comissões pertinentes e principalmente em Plenário.

Ademais, de suma importância repisar as palavras do Vice-Presidente,
no exercício da Presidência Senhor Gérson Peteffi, quando da apreciação do Requerimento
verbal, "a forma de comunicação oficial entre os Poderes é via ofício; logo, o ofício tem o
condão de requerimento de urgência, atendendo à finalidade. Entretanto, considerando que a
vereadora fez um requerimento verbal com base no art. 130 do Regimento Interno, onde o
presidente ou o vereador, de forma verbal, pode pedir a retirada da ordem do dia, deve o
Plenário ser ouvido".

Verifica-se por acertada a assertiva do Presidente interino, que
vislumbrou a desnecessidade de que a solicitação apresentada por meio de ofício fosse
precedida de Requerimento Parlamentar. Ora, efetivamente inexiste a figura do Requerimento
(Proposição) por parte do Poder Executivo, utilizando-se este da espécie "Ofício" para
comunicar-se com outro poder, mormente em casos que tratam da tramitação de projetos
legislativos. Neste sentido, o excerto do Manual de Redação da Presidência da República, Jl.
ed.:

"Os projetos de lei ordinária ou complementar são enviados em regime
normal (Constituição, art. 61) ou de urgência (Constituição, art. 64, 99
10 a 40). O projeto pode ser encaminhado sob o regime normal e, mais
tarde, ser objeto de nova mensagem, com solicitação de urgência. Em
ambos os casos, a mensagem se dirige aos membros do Congresso
Nacional, mas é encaminhada com ofício do Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República ao Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados, para que tenha início sua tramitação
(Constituição, art. 64, caput)." (MANUAL DE REDAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, disponível em
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-
redacao-da-presidencia-da-republicalmanual-de-redacao. pdf acesso
em 30/04/2019)

Por conseguinte, seria ao mínimo estranho à espécie a necessidade de
uma solicitação do Chefe do Poder Executivo somente ser apreciada após reduzida a termo e
validada por um ente do Legislativo. Assim, não prospera a alegação de descumprimento
regimental no ponto. Logo, a alegação de infringência do SBJ do Art. 150 não merece guarida
pelos mesmos fundamentos.
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Ainda, há de se observar que a tramitação pelo processo legislativo
sumarro se deu em virtude da necessidade de adequação jurídica ao nosocômio; da
necessidade de aprovação em plenário da "quebra" do disposto do 9 -r do Art. 150 (votação
do projeto antes da 5a sessão da leitura do expediente) e principalmente, tendo em vista que o
mesmo já encontrava-se plenamente apto a ser levado ao Plenário por ter cumprido todo o
trâmite a ele inerente. Assim, eventual entendimento de inobservância regimental sucumbe
ante a transparência do processo legislativo em comento, verificando-se, in casu, a aplicação
do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), previsto em nosso
ordenamento pátrio no Art. 277, do codex Processual Civjll.

Desta forma, exponho o seguinte entendimento:

Considerando a regularidade da tramitação do PLC 06/2019, tendo
obtido parecer favorável por todas as Comissões Permanentes a ele inerentes tornando o
mesmo apto a ser levado ao Plenário, desde 15 de abril do corrente;

Considerando a mais absoluta transparência do Processo Legislativo e
a participação da comunidade e dos parlamentares na fase de discussão e votação e,

Considerando a aprovação da inclusão da matéria na Ordem do Dia por
quórum qualificado de 2/3 dos parlamentares;

o voto é por conhecer o recurso interposto e no mérito denegá-lo, nos
termos da fundamentação.

Vereador Cristiano Coller
Relator

DISPOSITIVO:

Novo Hamburgo, 30 de abril de 2019.

~i!f{lf(1f

Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acompanha
por unanimidade o voto do Eminente Relator, encaminhando o Projeto de Resolução previsto
no art. 111, 9 2°, para discussão e votação em Plenário.

'Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, ° juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade.
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