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Ao Senhor vereador

Gerson Peteffi

Vice-Presidente no exercício da Presidência da Câmara Municipal de Novo Hamburgo

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 111, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, os

vereadores Patricia Beck, Felipe Kuhn Braun, Enfermeiro Vilmar e Ênio Brizola, vêm

apresentar RECURSO contra ato de Vossa Excelência, praticado na noite de 22 de abril de

2019, quando o rito previsto no parágrafo único, do art. 105, do Regimento Interno da Câmara

Municipal de Novo Hamburgo foi descumprido, ainda que a parlamentar tenha solicitado
verbalmente.

Durante a sessão ordinária, na noite de 22 de abril de 2019, a Câmara Municipal

recebeu do Poder Executivo Municipal, o Ofício nO 10/320 com a solicitação de regime de

urgência para a votação doPLC n° 06/2019, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a

criar empresa pública denominada Instituto de Saúde Púbica de Novo Hamburgo, e dá

outras providências". Na l11esma sessão, o "ofício de urgência" foi votado, contrariando a

prescrição regimental que somente reconhece para votação os requerimentos de urgência.

O art. 105, no seu inciso V, do Regimento Interno, é claro ao determinar que será

da alçada do Plenário, escritos, discutidos e votados os REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA.

Considerando que em nosso Regimento não há menção a ofícios de urgência, e que por costume

esta Casa Legislativa adotou a prática de converter os ofícios com pedido de urgência do Poder

Executivo em requerimentos de urgência, nota-se que o procedimento adotado na sessão

ordinária ocorrida em questão não é válido, uma vez que ofícios de urgência, não se encontram

no rol do art. 105, da norma interna, sendo a tramitação inválida, por inobservância à prescrição
regimental.
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Ressalta-se que o Ofício n° 10/320, do Poder Executivo, não poderia ser votado

naquela ocasião, e que, sendo um requerimento de urgência, o pedido verbal da vereadora

Patricia Beck, para que o mesmo fosse encaminhado à Ordem do Dia, deveria ser acatado, em

respeito ao parágrafo único, do art. 105, do Regimento Interno, o qual determina que: "Os

requerimentos a que se refere este artigo devem ser apresentados para leitura no Expediente

da Sessão, e serão encaminhados para as providências solicitadas, se nenhum vereador

man(festar intenção de discuti-los. Se algum vereador manifestar intenção de discutir, os

requerimentos serão encaminhados à Ordem do Dia."

No entanto, sendo um ofício solicitando urgência, e não um requerimento de

urgência, o ato de votação em regime de urgência é inválido, e consequentemente, a votação do

PLC n° 06/2019, tendo ocorrida por aprovação do ofício que solicitou regime de urgência é nula

por inobservância ao que determina o Regimento Interno da Câmara Municipal de Novo
Hamburgo.

Nesse sentido, ainda de acordo com o Regimento Interno, no art. 150, S80:

Art. 150. As discussões dos projetos dar-se-ão globalmente.

[...]

9 8° A concessão do pedido de urgência dependerá de apresentação de

requerimento escrito, o qual, se aprovado por 2/3 (dois terços) dos

membros, importar dispensa dos pareceres ainda não exarados.

Por fim, determina o art. 130, do Regimento Interno, que cabe ao Presidente, de

ofício, ou a requerimento verbal de qualquer vereador, determinar a retirada da Ordem do Dia

matéria que tenha tramitado com inobservância da prescrição regimental.

Nestes termos pedem deferimento.

Novo Hamburgo, 24 e abril de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Novo Hamburgo, 26 de abril de 2019.

Vistos,

Em atenção às atribuições conferidas ao Presidente, por força do art. 36, IV, do Regimento
Interno desta Câmara de Vereadores, encaminho o Recurso interposto à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, na forma do art. 111, do mesmo ordenamento .
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