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VEREADOR RICARDO GOMES (PP) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, senhoras e senhores, colegas vereadores, imprensa 

e público que nos assiste. Na condição de presidente da CCJ, eu 

gostaria de usar este tempo para prestar, às senhoras e aos 

senhores, um breve relato sobre os trabalhos da CCJ desenvolvidos 

até aqui neste ano.  

Em primeiro lugar, quero dizer que a Comissão está composta pelos 

vereadores Clàudio Janta, Mendes Ribeiro, Adeli Sell, Reginaldo 

Pujol, Márcio Bins Ely, eu e o Cassio Trogildo, que é o nosso vice-presidente.  

Nesses meses de trabalho de 2019, já passaram, tiveram pareceres aprovados na CCJ, 

151 projetos dos colegas e do governo municipal. Isto é, 151 projetos já foram analisados 

na Comissão até o momento. Cerca de 30 projetos estão hoje aguardando uma decisão 

final da CCJ, sendo que três deles estão em redistribuição, após terem pareceres 

negados ou rejeitados; seis estão em diligência e cinco estão em contestação, por terem 

sido julgados com óbice para a continuidade do trâmite e, portanto, direcionados ao 

arquivo, não sem antes o direito de contestação dos autores. Isso faz com que o estoque 

de processos a ser analisado hoje na CCJ, em condições de análise, some não mais do 

que 16 projetos.  

Esses são os que estão na CCJ, nós temos uma reunião já agendada para a semana que 

vem. Acredito que nessa própria reunião da semana que vem nós esgotaremos a carga 

de projetos que estão aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E eu 

digo isso para as senhoras e os senhores, Ver. Adeli, que acompanha semanalmente os 

nossos trabalhos, membro da Comissão, Ver.  Mendes Ribeiro, porque muitas vezes os 

colegas nos indagam a respeito de projetos que eles acreditam estar na CCJ, esperando 

parecer da Comissão, por ser ela a primeira comissão a fazer essa análise. Os colegas 

nos procuram para saber do andamento dos projetos que eles acreditam estar na CCJ. 

No entanto, esses projetos, às vezes, sequer chegaram para a análise da Comissão. 

Lembro os colegas que nós temos três etapas prévias na Casa que acontecem antes de o 

projeto chegar na CCJ: período de Pauta, análise da redação legislativa e o parecer da 

Procuradoria, que, neste caso, me lembra o Ver. Mendes Ribeiro, consultamos a DL, há 

na procuradoria treze projetos aguardando parecer neste momento. Portanto o estoque 
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da Procuradoria é quase do mesmo tamanho que o estoque em condições de votação da 

CCJ.  

Digo isso apenas como uma prestação de contas que julgo devida a este plenário e à 

sociedade, a Comissão tem se reunido com frequência. Além das análises dos projetos, 

fizemos uma reunião extraordinária, Ver. Adeli, sobre a questão dos táxis e da 

regulamentação dos táxis. Temos uma reunião em conjunto com a CEFOR, na semana 

que vem, para tratar do financiamento da educação no Município de Porto Alegre e temos 

uma extraordinária, portanto fora do nosso horário ordinário, requerida pelo Ver. Márcio 

Bins Ely, para tratar das questões do teste do pezinho.  

Venho prestar contas aqui aos colegas, a CCJ está num ritmo bastante acelerado de 

análise de projetos. Em um outro caso, pode até ter ocorrido por questões factuais, aqui 

me refiro a um projeto para o qual aguardávamos a decisão do STF a respeito, para poder 

obviamente emitir um parecer coerente com a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Gostaria de tranquilizar todos as senhoras e senhores e dizer, Ver. Cassio Trogildo, nosso 

Vice-Presidente, que a CCJ está em dia com seus trabalhos. Temos apenas 16 projetos 

em condição de votação neste momento, que é uma pauta que nós facilmente podemos, 

em uma ou duas reuniões, vencer.  Já foram mais de 150 projetos analisados pela 

comissão neste ano de 2019. Quero apenas tranquilizar os colegas, dividir com todos, 

que nós temos trabalhado muito para dar celeridade, mas, acima de tudo, para fazer uma 

análise técnica, jurídica e não de mérito dos projetos, para valorizar o trabalho de cada 

colega vereador e vereadora que nos impõem o dever com a lei e com o Regimento. 

Então, era isso, agradeço a oportunidade de prestar contas aqui para os colegas, 

tranquilizar todos e me colocar à disposição – e toda a Comissão também – de qualquer 

colega que tenha qualquer dúvida em relação ao andamento dos projetos que lá estão. 

Então, me sinto obrigado a vir aqui colocar esses esclarecimentos e me colocar à 

disposição de qualquer colega vereador. Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


