
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, por intermédio dos seu 

integrantes infra-assinados, apresentam à apreciação de Vossa Excelência e do Colendo 

Plenário o seguinte 

 

PROJETO DE RESOUÇÃO Nº. 002/19 

Denega o Recurso contra Ato da 

Presidência, de nº. 0038/19. 

 

Art. 1º  O Recurso interposto contra Ato da Presidência, protocolado sob o nº 

0038/19, em 07 de janeiro de 2019, de autoria do Vereador Luis Alberto Gonçalves 

Silva, foi denegado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, com os 

votos favoráveis dos Vereadores: Júlio César Jardim, Santo Geraldo Camacho e Sonia 

Mara Gomes Leite, e o voto contrário do Vereador Lélio Nunes Lopes Filho. 

 

Parágrafo único. O Recurso aludido no caput deste artigo, bem como a 

documentação a ele acostada, são anexos desta Resolução. 

 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2019. 

 

Vereadores: 

 

 

GRAZIANE LARA MARTINS    JÚLIO CÉSAR JARDIM 

    Presidente                    Secretário 

 

 

LÉLIO NUNES LOPES FILHO                   SANTO GERALDO CAMACHO 

 

 

SONIA MARA GOMES LEITE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

  Senhores vereadores, o presente Projeto de Resolução é proposto, com fulcro na 

previsão do art.124, §1º, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a fim de denegar 

o Recurso contra Ato da Presidência, protocolado sob o nº. 38/19, interposto pelo 

vereador Luis Alberto Gonçalves Silva, o qual impugna a formação das Comissões 

Permanentes, realizada na Sessão Ordinária do dia 20 de dezembro de 2018, 

requerendo, por conseguinte, a invalidação daquelas, com a consequente recomposição 

das mesmas, oportunizando a participação dos partidos com apenas uma representação 

na Câmara de Vereadores. 

 

 Quando da apreciação do Recurso, os vereadores Júlio César Jardim, Santo 

Geraldo Camacho e Sonia Mara Gomes Leite se manifestaram de maneira desfavorável 

ao Recurso contra Ato da Presidência, interposto pelo vereador Luis Alberto Gonçalves 

Silva, e o vereador Lélio Nunes Lopes Filho se manifestou de forma favorável.  

 

 Os vereadores que foram contra o Recurso, justificam a sua posição com base no 

disposto no art. 25, caput, do Regimento Interno, c/c o art. 36, §3º, da Lei Orgânica do 

Município, ou seja, que foi observada a proporcionalidade dos partidos políticos com 

assento na Casa na formação das Comissões, a qual é composta, cada uma, por 05 

(cinco) vereadores (obedecida à proporcionalidade partidária na formação de cada uma), 

como também foram respeitados os ditames previstos no art. 28 do Regimento Interno, 

o qual traz o procedimento para a indicação dos vereadores para as Comissões.  

 

 Assim, da análise conjugada dos dispositivos acima referidos, infere-se que não 

houve erro na formação das Comissões, no dia 20 de dezembro de 2018, não assistindo, 

portanto, razão ao Recurso interposto. 

 

 Outro motivo aventado pela Comissão, é que o mesmo método fora utilizado em 

ocasiões pretéritas, inclusive quando da constituição das Comissões Permanentes para o 

biênio 2017/2018, procedimento no qual o recorrente participou e não demonstrou 

irresignação. 



Portanto, pelas razões antes expostas, solicitamos o apoio dos colegas 

vereadores para a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2019. 

 

 

Vereadores: 

 

 

 

GRAZIANE LARA MARTINS    JÚLIO CÉSAR JARDIM 

    Presidente                    Secretário 

 

 

 

LÉLIO NUNES LOPES FILHO                   SANTO GERALDO CAMACHO 

 

 

 

SONIA MARA GOMES LEITE 

 


