
                

PARECER JURÍDICO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°. 09/2014 – Oriundo do Legislativo

ASSUNTO: ATUALIZAÇÃO  DO  REGIMENTO  INTERNO  DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ.

De autoria  da  Mesa  Diretora,  o  Projeto  de  Resolução  em análise  tem por

objetivo a  atualização do Regimento Interno,  por  meio  de um novo texto elaborado pela

Comissão Temporária de Revisão do Regimento Interno. 

O  Presente  Projeto  de  Resolução  de  Revisão  do  Regimento  Interno  foi

precedido  da  formação de  Comissão  Temporária  de  Revisão  do Regimento  Interno,  após

iniciativa da Mesa Diretora  por  meio  do Projeto de Resolução nº  08/2014 e a  Comissão

Temporária nomeada e instituída pela Portaria nº 05/2014. A criação da comissão especial se

dá por deliberação do Plenário, conforme prevê o art. 39, §2º, da Lei Orgânica de Itapoá.

Na formação da comissão,  foi  assegurado a representação proporcional  dos

partidos políticos que participam da Câmara, conforme prevê o art. 39, §3º, da Lei Orgânica

de Itapoá. 

De forma resumida, a Comissão realizou Audiências Públicas nos dias 03/11 e

11/11/2014, com destaque para a participação de representantes da Ordem dos Advogados do

Brasil de Itapoá, de servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo, dos vereadores

membros da Comissão e de cidadãos.

Portanto,  observa-se  o  atendimento  ao  princípio  da  publicidade,  e  da

participação cidadão na elaboração da atualização do Regimento Interno da Casa, nos termos

do art. 213 da Lei Orgânica de Itapoá.

O Projeto de Resolução atende os requisitos definidos nos arts. 110 e 117 do

Regimento Interno da Casa. Portanto, na sua forma, o presente Projeto de Lei não apresenta
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ilegalidades.

A matéria,  por  ser  de  interesse  interno  da  Câmara,  se  regula  por  meio  de

Resolução, conforme estipulado nos  artigos 50, 54, 56, 59 e 63 do Regimento Interno da

Casa, e também pelo art. 29, inciso II, da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:

Art.  29.  É  da  competência  exclusiva  da  Câmara

Municipal:

[...]

II - elaborar o Regimento Interno; 

Ainda conforme o art. 42 da Lei Orgânica, o Regimento Interno deverá dispor

sobre a organização da Casa, conforme segue:

Art. 42. À Câmara Municipal, observado o disposto nesta

Lei Orgânica,  compete elaborar seu Regimento Interno,

dispondo sobre sua organização e, especialmente, sobre: 

I - sua instalação e funcionamento; 

II - posse de seus membros; 

III - eleição da Mesa, sua composição e suas atribuições; 

IV - periodicidade das reuniões; 

V - comissões; 

VI – reuniões;

VII - deliberações; 

VIII  -  todo  e  qualquer  assunto  de  sua  administração

interna. 

É dever dos membros da Mesa Diretora garantir a regularidade dos trabalhos

legislativos e dever exclusivo do Presidente publicar os Atos da Mesa, inclusive a Resolução

do Novo Regimento Interno, caso o presente Projeto de Resolução seja aprovado:

Art.  43.  À Mesa da Câmara,  dentre outras  atribuições,

compete: 

I - tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos

trabalhos legislativos;
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Art. 44. Dentre outras atribuições, compete ao Presidente

da Câmara:

[...]

VI  -  fazer  publicar  os  atos  da  Mesa,  as  resoluções,

decretos legislativos e as leis que vier a promulgar;

A mesa diretora,  vereador  ou bancada possuem legitimidade e  competência

para  iniciar  o  processo  legislativo  da  proposição  do  novo  Regimento  Interno  da  Casa,

conforme determina o art. 47, da Lei Orgânica de Itapoá.

Assim,  no  mérito,  o  Projeto  de  Resolução  nº  09/2014  não  apresenta

ilegalidades, em que opino pela normal tramitação do Projeto de Resolução.

É o entendimento desta procuradora s.m.j.

Itapoá/SC, 21 de novembro de 2014.

Rosemeire Fabrin Braga

Procuradora Jurídica do Legislativo
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