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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 220.00033/2021-34
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 220.00033/2021-34

  

 

Altera o caput e o § 1º do art. 3º e revoga o § 2º
do art. 3º, todos da Resolução nº 1.576, de 9 de
outubro de 2001, e alterações posteriores,
autorizando o vereador a reverter o montante
economizado mensalmente da sua Quota Básica
Mensal (QBM) para o Execu�vo Municipal.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este relator, para parecer, projeto de resolução, PR nº 016/21, de autoria dos nobres
vereadores Jessé Sangalli e Alexandre Bobadra, que altera o caput e o § 1º do art. 3º e revoga o § 2º do
art. 3º, todos da Resolução nº 1.576, de 9 de outubro de 2001, e alterações posteriores, autorizando o
vereador a reverter o montante economizado mensalmente da sua Quota Básica Mensal (QBM) para o
Execu�vo Municipal.

2. O projeto cumpriu as etapas anteriores do processo legisla�vo, tendo sido apregoado pela
Mesa Diretora em 09/06/2021, recebido Parecer Prévio da Procuradoria em 20/08/2021, e cumprido as
duas sessões de pauta em 10/11/2021. Observação que deve ser feita é que a Procuradoria concluiu que
o projeto seria incons�tucional, inorgânico e an�rregimental.

3. Eis o breve relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

4. Em que pese a inicia�va nobre a austera dos colegas, o presente projeto de resolução
encontra óbice em sua propositura, tendo em vista se tratar de matéria de competência priva�va da



Mesa Diretora, por ofensa aos art. 54 da LOM, arts. 6º e 15, ambos do RICMPA.

5. Nos termos do ar�go 54 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, e no ar�go 6º do
Regimento Interno da Câmara de Vereadores, compete à Mesa Diretora a gestão de economia interna da
Casa, através de regimentos disciplinando suas a�vidades, bem como estruturação e administração de
seus serviços:

 

Art. 54. As reuniões e a administração da Câmara Municipal serão dirigidas por Mesa eleita
mediante chapa única ou cargo a cargo, com mandato de 1 (um) ano, pela maioria absoluta dos
Vereadores.

 

Art. 6º. A gestão dos assuntos de economia interna da Câmara realiza-se através da disciplina
regimental de suas a�vidades e da  estruturação e da administração de seus serviços.

 

6. Ainda, conforme ar�go 15, inciso I, alínea 'a' do Regimento Interno, é prerroga�va da Mesa
Diretora a proposição de projetos que disponham sobre sua organização e seus serviços.  

 

Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste Regimento, a direção dos
trabalhos legisla�vos e dos serviços administra�vos da Câmara, especialmente: I - quanto à área
legisla�va: a) propor priva�vamente: 1. à Câmara, projetos que disponham sobre sua organização,
funcionamento, segurança e serviços, bem como criação, transformação ou ex�nção de cargos e
funções;

 

7. Além disso, como indicado pela Procuradoria desta Casa, há problemas de
cons�tucionalidade material no projeto, tendo em vista que "[...] a QBM não é valor (dinheiro) que
pertença aos Vereadores, mas um limite de gastos com despesas para o bom desempenho do mandato
parlamentar. Por outro lado, a Câmara Municipal não está obrigada a devolver recursos financeiros ao
Execu�vo durante o exercício, sendo tal conduta uma questão de conveniência e razoabilidade do gestor.
E por gestor entenda-se aqui a Mesa Diretora, a quem compete a administração desta Casa [...]".

8. Portanto, o projeto encontra óbice de natureza jurídica por vício de inicia�va e por
incons�tucionalidade material, como acima exposto.

 

III. CONCLUSÃO

9. Diante o exposto, somos da opinião de existência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do projeto.

 

RAMIRO ROSÁRIO

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 22/11/2021,
às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0305852 e o código CRC BE175547.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 220.00033/2021-34 SEI nº 0305852
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 242/21 – CCJ con�do no doc 0305852 (SEI nº 220.00033/2021-34 – Proc. nº
0247/21 - PR nº 016), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 23 de
novembro de 2021, tendo ob�do 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedrinho da Tinga: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
23/11/2021, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0306808 e o código CRC C7D02FFD.

Referência: Processo nº 220.00033/2021-34 SEI nº 0306808

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

