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SENHOR PRESIDENTE

A Comissão de Transparência apresenta à consideração da Casa 0
seguinte:

Anigo 1º - O Regimento Intemo da Câmara

Municipal de Ribeirão Preto (Resolução nº 174/15 de 22 de maio de 2015) passa a

vigorar com as seguintes alterações:

Art, 29. omissis...

XXI - de:

eletrônico da Câmara Municipalde Ril

minar que seja disponibilizada, no sítio

eirão Preto, a prévia da pauta da ordemdo dia,

com ou sem parecer das comissões, com ante: iência minima de 24 (vinte e quatro)
horas.

Art. 116 ..omissis...

$ 3º - Os projetos que versem sobre reajuste,
antecipação salarial, vale-refeição e demais assuntos referentes à remuneração do

funcionalismo público municipal. bem como quaisquer outros que impliquem em
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aumento das despesas com funcionalismo da Câmara Municipal somente poderão ser

deliberadose votados se precedidos de no mínimo uma audiência pública, nos termos do

artigo 245 deste Regimento. exceto quando se tratar de revisão salarial anual com O

intuito de recomporas perdas inflacionárias relativas ao ano anterior.

Amt. 147 - A urgência especial somente poderá ser

requerida quando:

1 - tratar-se de matéria que envolva a defesa da

sociedade democrática e das liberdades fundamentais:

Ml - tratar-se de providência para atender a

calamidade pública:

Hl - visar a prorrogação de prazos legais a se

findarem, oua adoção ou alteração de lei pera aplicar-se em época certa e próxima.

$ 1º O requerimento de urgência especial somente

poderá ser submetido à deliberação do Plenário se for apresentado por:

1 - dois ierços dos membros da Mesa, quando se

tratar de matéria da competência desta;

- um terço dos membrosda Câmara;

WI - dois terços dos membros de Comissão

competente para opinar sobre o mérito da proposição.

$ 2º - O requerimento que solicite urgência especial

para determinada prope: o será votado na mesma sessão de sua apresentação, sendo

que, caso aprovado, a proposição éque trata o respectivo pedidode urgência especial/

será colocada para deliberação na sessão ordinária subsequente ou extraordinária, desde

que realizada comintervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas da aprovação do

pedido.
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$ 3º - A Urgência especial somente será concedida

quandoa proposiçãoatender os requisitos do caput deste artigo, semos quais perderá a

oportunidadeeaeficácia. $ 4º - Se concedida a urgência especial para a sessão

subsequente, e, naquela oportunidade. o projeio aindase encontrar sem parecer, será

feito o levantamento da sessão para que imediatamente se pronunciemas Comissões

competentes, em conjunto, imediatamente, após o que O projeto será colocado para
votação na sessão subsequente.

85º - Caso não seja possível obter-se de imediato o

parecer conjunto das Comissões competentes. o projeto passará a tramitar no regime de

urgência.

56º - A solicitação de urgência especial não pode

ocorrer quando se tratar de Proposta de Emenda à Lei Orgânica, Projeto de Lei

Estatutária ouequivalente a código.

Art 148 (omissis)

83º - Os projetos que versem sobre reajuste,

antecipação, vale-refeição e demais assuntos referentes à remuneraçãodo funcionalismo /
público municipal, bem comoquaisquer outros que impliquem em aumentodas despesas
com funcionalismo da Câmara Municipal não poderão ser submetidos ao regime de

urgência especial, exceto quando se tratar de revisão salarial anual dos servidores

públicos com o intuito apenas de recomporas perdas inflacionárias relativas ao ano

anterior.
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Artigo 2º Esta Resoluçãoentrará emvigor na data de

sua publicação.

Saladas Sessões, 22 de setembrode 2020.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto foi encaminhado pelo Comitê Municipal de

Transparência, constituído em 5 de junho de 2019, composto pelas 15 entidades representativas a

seguir listadas, vem por meio deste ofício apresentar proposta de alterações no Regimento

Interno desta Casa Legislativa, aperfeiçoando dispositivos para ampliação do controle social e

fortalecimento do processo legislativo: tal projeto foi debatido pela Comissão Municipal de

Transparência e está sendo apresentado à casa.

Segundo o coletivo que odiscute:

Verificou e, em especial nas legislaturas que antecederamaessa, excessivo

mimero de projetos de lei que tramitaram em regime de urgência, sem discussão prévia pela
população e sem qualquer motivo relevante que o justifique.

Isso porque a forma apressada e repentina a que esses projetos são

submetidos à Câmara reduz o espaço para discussão, em verdadeira afronta à democracia.

Por decorrência lógica, não há tempo hábil para análises jurídicas

adequadas. Comisso, temas de grande impacto para « população não são submetidos à devida

análise
Oque causa mais espanto é à previsão contida no artigo 147, $ 1º, do

Regimento Internoda Câmara, o qual dispõe que “os projetos que versem sobre reajuste

antecipação ou reposição salarial, vale-refeição e demais assuntos referentes à remuneração do

funcionalismo público municipal, serão deliberados na mesma sessãode aprovação do pedido
de urgência especial”.

Ora, trata-se de deliberação que implicará em aumento de gasto público, ou

seja, terá consequências diretas para toda a população, sendo sequer permitido umdebate
público adequado sobre o assunto. Pelo contrário. segundo previsão do Regimento Interno,

pode ser deliberado na mesma sessão da apresentação do pedidode urgência especial.

São projetos importantes e que precisamde debates com asociedade, por
meio de audiências públicas, além de previsão orçamentária que suporte a ampliação dos

/gastos correntes.

Também é necessário estabelecer critérios objetivos para os pedidos de

urgência. Afinal, no intimode cada um, certas causas podem parecer “urgentes” conforme

interesses muitas vezes escusos. Portanto, imprescindível arrolar no texto legal do Regimento

Internoas hipóteses fáticas para o requerimento de urgência.

Por fim, importante estabelecer limite quantitativo, de modo a restringir que

apenas um projeto em regime de urgência seja discutidopor sessão.
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Trata-se deprovidências imprescindíveis e inadiáveis para a garantia da

transparência, moralidade e democratização do processo legislativo.

ia em30Um anteprojeto inicial foi apresentado à Comissão de Transparê

de julho, sendo que a presente proposta foi elaborada incorporando sugestões colhidas nesse

periodo de debates como Legislativo.

Assim sendo, apresentamos apresente proposta de aperfeiçoamento desses

dispositivos. Desde já agradecemos pela análise e seguimento, com apresentação para
deliberação em plenário, por parte desta Comissão de Transparência, que temse mostrado

proativa no aperfeiçoamento dos procedimentos do Legislativo e promoção de ferramentas que
ampliamo controle social.

Fazem parte do Comitê Municipal de Transparência, como proponentes.

colaborativos da proposi

Alberto Borges Matias — Presidente do Observatório Social de Ribeirão Preto

Doriva! Luiz Balbino de Souza — Acirp (Associação Comercial e Industrial

de Ribeirão Preto)

Douglas Campos Marques — Vice-presidente da Comissão de Direitos

Humanosda 12º Subseção da OAB-SP

Eduardo Marchesi de Amorim- Presidente do Instituto Ribeirão 2030

Guilherme Cinuciusky Feitosa — Diretor titular do CIESP- Ribeirão Preto

Jorge Sanchez - Conselheiro de Amarribo Brasil

Roberta Almeida Galvão — Presidente da Associação dos Advogados de

o Preto (AARP)

Victor Jorge — co-fundador da NexosGestão Pública e integrante do GPublic

(Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas), ambos vinculados à FEA-

USP.

O Comitê Muni da1 de Transparência é composto pela 12º Subses

OAB (Ordem dos Advogados do Bresil), AARP (Associação dos Advogados de Ribeirão Preto),

Acirp (Associação Comercial e industrial de Ribeirão Preto), Aescon (Associação das Empresas |/

de Serviços Contábeis de Ribeirão Preto e Região), Amarribo (Amigos Associados de Ribeirão |

Bonito), Centro Médico de Ribei

Paulo), GPublic

Preto, sp (Centro das Indústrias do Estado de São /

Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas), Grupo de

Pesquisa em Orçamento, Planejamento « Transparência da Faculdade de Direito de Ribeirão

Preto, Instituto Ribeirão 2030, Nexos Gestão Pública, Observatório Social de Ribeirão Preto,
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Sicorp (Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto), Sincomerciarios (Sindicato dos

Empregados no Comércio de Ribeirão Preto) e Sincovarp (Sindicato do Comércio Varejista de


