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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO

PARECER CONJUNTO N' { r'/19 - CICJ/CEFOR/CUTHAB
AO PROJETO, COM AS EMENDAS N' OI E 02 DE RELATOR-GERAL

Fixa os subsídios mensais do presidente e
demais vereadores, para a XVll Legislatura,
período de I' de janeiro de 2021 a 31 de
dezembro de 2024, e dá outras providências.

.'''''\
Vem a esta Comissão, para parecer conjunto, o Projeto em epígrafe, de

autoria da Mesa Diretora, com as Emendas n' 01 e 02 de Relator-Geral.

Nos autos, encontra-se o Parecer Prévio da Procuradoria-Geral desta
Casa, registrando-se não haver impedimento jurídico à tramitação da matéria.

E o Relatório

Inicialmente, é de regístrar-se que a matéria encontra-se adequada aos
preceitos legais de regência, pelo que não vislumbramos óbice de natureza jurídica à
sua regular tramitação.

O valor dos subsídios de que trata o presente projeto é fixado em
consonância com a norma constitucional aplicável, a qual estabelece como limite.
para a remuneração dos Vereadores, o montante de até 75% da remuneração dos
deputados estaduais, que percebem, atualmente, R$ 25.322,25.' \

Importante ressaltar que, neste mesmo prometo está sendo efetuada

redução da Quota Básica Mensal (QBM), destinada a custear despesas dos gabinetes
parlamentares, em 40% (quarenta por cento).

Atualmente, a QBM importa em R$ 20.126,68 por vereador. Com a
redução proposta, a QBM passaria a corresponder a R$ 12.075,99, ou sda, uma
redução na ordem de R$ 8.050,69 mensais, ou R$ 96.608,28 anuais. Computando o
número total de integrantes deste Legislativo (36), a economia anual de R$
3.477.898,08.

Já o subsídio dos Vereadores importa, anualmente, ein R$ 14.573.78.
Coma majoração proposta, passariam para o valor de R$ 18.991,68, ou seja, uma
majoração na ordem de R$ 4.41 7,90 mensais ou R$ 57.432,70 anuais, já considerado
o 13' subsídio. Da mesma forma, considerando o reajuste proposto em f'ace do
número de vereadores deste Legislativo, teríamos uma majoração anual de R$
2.067.577,20.
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Comparando-se, em termos anuais, a redução proposta para a QBM, com
a majoração sugerida para os subsídios, ainda haveria uma economia de R$
1.4]0.320,88.

Deve ser consignado que o exercício da vereança em Porto Alegre exige
dedicação em tempo praticamente integral, uma vez que a nossa Câmara Municipal
realiza sessões nas segundas, quartas e quintas-feiras e reuniões das Comissões

Permanentes nas terças-feiras. Ainda, nos tomos inversos, podem ocorrer reuniões de
Comissões Especiais e CPls, tarefas que igualmente exigem a dedicação dos
parlamentares.

Além disso, os representantes da população porto-alegrense são
igualmente demandados quotidianamente para intervir no encaminhamento de
solução para as inúmeras questões que afloram numa cidade da dimensão de Porto

É previsto, ainda, o pagamento, em dezembro de cada ano, de um 13'
subsídio aos referidos agentes públicos, na esteira do entendimento dos órgãos de
controle, os quais vêm firmando a compreensão de que os agentes políticos fazem jus
a tal verba, visto que desempenham atividade de natureza laboral.

Aproveitamos para apresentar as Emendas H's 0 1 e 02, as quais tratam, a
primeira, da possibilidade de parlamentares renunciarem a parte da remuneração
advinda da ülxação do subsídio, atendendo a manifestações comumente ouvidas. e. a
segunda, antecipa a redução da QBM para vigência a partir de I' de janeiro de 2020,
o que agregará uma economia de mais R$ 96.608,28 anuais.

Diante do exposto, opinamos pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Prometo e das Emendas n' 01 e 02 de Relator-Geral. e.
quanto ao mérito, somos pela aprovação do Prometo e das Emendas n' 01 e 02 de
Relator-Geral.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2019
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EMENDA Ng 01, DE RELATOR

Fica incluído, no PLL 0275/19, novo artigo 7e, com a redação que segue, renumerando
se o atual art.7g para 8g:

"Art. 8e. O Vereador, mediante manifestação escrita, poderá renunciar a parte do
subsídio de que trata a presente Leí, o qual o será descontado do mesmo e retomará ao erário
municipal."'''''b.

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda propicia a concretização de manifestações comumente divulgadas,
no sentido de renúncia à parte dos subsídios fixados por este Legislativo.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2019
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fica alterado, no PLL 0275/19, o atual art. 79, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 7e. Esta Leí entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos de

lg de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2014, com exceção do seu art. 6e, o qual entra em
vigor a partir de l9 de janeiro de 2020.

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa antecipar a vigência, para o início de 2020, da redução de 40%
da Quota Básica Mensal(QBMI, agregando uma economia de mais R$ 96.608,28 anuais.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 20].9
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[] SIMBÓLICAVotação: [a' NOMINAL

Comissão dg.ÇQnstituição e Justiça
Vereador Rlcardo Gomes - Presidente
Vereador Casulo Troaildo - Vice.Presidente
Vereador Adell Self

Vereador tendes RIbeIro
Vereador Reainaldo Pulol
Total votos Sim

Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do l\HERCOSUL
Vereador Aipo Ferronato - Presidente
Vereador Felipg Camozzato - Vice-Fítééidente
Vereador Idenir Cecchim
Vereador Jogo Cardos Nedel
Vereador Mauro Pinheiro
Total votos Sim

Votação
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Votação
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$portes e Habitação
Vereador Dr. Goulart -- Presidente
Vereador Roberto Robaina -- Vice-Presidente
Vereadora Karen Santos
Vereadora Pauzinho Motorista
Vereador Prof. Wambert

Total votos Sim

Votação

i"v

Comissão de Educação, Cultura Exporte e Juventude
Vereador Prof. Alex Fraga Presidente

ly9199qgLçp!!iãçprpp! Vice-Presidente
Vereador Alvon i Medira .............----

Vereador EnqeR1lêii:o. Gi3íTíãgêetto
ÀZe4:eadofã"Mauro Zacher
Total votos Sim

Comissão de Defesa do Consu

Vereador Moisés Barboza -- Presidente
Vereador Cláudio Cç?llçeição
Vereador Jogo Bosco Vaz
Vereadora Comandante Nédia.
Vereador LuclanoMntonio
\Zel:eadõi'Marcelo Saarbossa
Total votos Sim

Votação

Â

Votação

l
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Comissão de Saúde e Meio Ambienié
}Cçr9pgp!! yllrg919pnl99e P[9ãidétltã
Vereador José Frestas - Vice-Presidente
Vereador Aldacir Olibon i ....,.r
Vereador Hamilton SossmeieE.,--'-""'
Vereadora Clétídia-lPçraiilõ
Ve!:eadof'Paulo Brum
Total votos Sim

TOTALDEVOTOS Não: é;
l Abstenção=
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