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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5033278-44.2020.8.21.0001/RS

IMPETRANTE: MAURO CESAR ZACHER
IMPETRADO: PRESIDENTE - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - PORTO ALEGRE

DESPACHO/DECISÃO

Vistos, etc.

MAURO CESAR ZACHER interpôs MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO DE LIMINAR contra o Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

O impetrante alega que  a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre
aprovou em plenário, através da Resolução da Mesa Diretora n° 2.582, de 17 de abril de
2020, a regulamentação da sessão virtual com a finalidade exclusiva de analisar projetos com
cunho exclusivo do COVID-19, na tentativa de auxiliar o Executivo Municipal. Porém, o
Chefe do Executivo Municipal encaminhou dois projetos de Lei Complementar nº 09/2020. ,
trata especificamente da contratação temporária de técnico de tratamento de agua e esgoto,
operador de máquinas especiais, soldador industrial e técnico industrial. Já o projeto de Lei
complementar do executivo n.º 07/2020, autoriza a suspensão do pagamento da cota patronal,
referente ao regime de previdência, bem como o parcelamento das parcelas. Tais projetos de
lei não dizem respeito ao combate ao COVID-19 e não devem ser tratados em sessão virtual.
Sabendo que os trabalhos presenciais da Câmara de Vereadores será presencial a partir de
19/06/2020. Postulou a concessão da liminar aos efeitos de determinar que a autoridade
coatora suspenda a votação dos projetos de Lei Complementar números 07/2020 e 09/2020,
diante do ferimento ao disposto na Resolução 2.582, para que os mesmos não sejam votados
no Sistema de Deliberação Remota – SDR. Determinar  que a autoridade coatora não paute
projetos que não tratam de combater o Covid-19 e que contrariam a resolução.

Juntou documentos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de pedido de liminar determinando que a autoridade coatora suspenda a
votação dos projetos de Lei Complementar números 07/2020 e 09/2020, diante do ferimento
ao disposto na Resolução 2.582, para que os mesmos não sejam votados no Sistema de
Deliberação Remota – SDR. Determinar  que a autoridade coatora não paute projetos que não
tratam de combater o Covid-19 e que contrariam a Resolução.

Na concessão de liminar em sede de mandado de segurança, juízo de cognição
sumária e documental, é indispensável que se façam presentes, de plano, os requisitos legais
do fumus boni juris e do periculum in mora, porque o procedimento não admite dilação
probatória.
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A Resolução da Mesa Diretora nº 2.582, de 17/04/2020, que institui o Sistema
de Deliberação Remota (SDR) na Câmara Municipal de Porto Alegre prevê:

Art. 1º Fica instituído, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o Sistema de Deliberação
Remota (SDR), destinado a viabilizar, de forma excepcional, a apreciação de matérias
sujeitas à votação em Plenário durante estados de emergência ou de calamidade pública
decretados no Município de Porto Alegre, em face dos quais não seja possível a realização
de Sessões Plenárias e reuniões presenciais. (...)

§ 3º Durante o funcionamento do SDR, somente poderão ser apreciadas matérias que
guardem estrita pertinência com as ações a serem tomadas pelo Poder Público Municipal
necessárias ao enfrentamento das situações referidas no caput deste artigo e que tenham
como consequência a impossibilidade da realização de Sessões Plenárias e reuniões
presenciais

Portanto,  a referida resolução limitou a apreciação pelo SDR de matérias que
guardem relação direta com as situações de estados de emergência ou de calamidade pública
decretados no Município de Porto Alegre.

Porém, a autoridade coatora determinou a realização de sessão legislativa de
forma virtual na data de hoje, 10/06/2020, para análise de projetos não relacionados à
pandemia do COVID-19, como os projetos de Lei Complementar nºs 07/2020 e 09/2020, o
que, além de ir de encontro à resolução acima exposta, frustra a necessidade de participação
popular no processo legislativo – necessidade de realização de audiência pública, prevista na
Lei Orgânica do Município.

Assim, estão presentes os pressupostos processuais para a concessão da liminar,
ou seja,  o fumus boni juris na análise que tratam as referidas leis complementares nº 07/2020
(autoriza a suspensão do pagamento da cota patronal, referente ao regime de previdência,
bem como o parcelamento das parcelas) e a lei complementar nº 09/2020 sobre a contratação
temporária de técnico de tratamento de agua e esgoto, operador de máquinas especiais,
soldador industrial e técnico industrial..

Ainda, considerando que a sessão iniciou na data de hoje, igualmente
configurado o periculum in mora.

Face ao exposto, DEFIRO os pedidos liminares, determinando à autoridade
coatora que:

a) suspenda a votação dos projetos de Lei Complementar nº 07/2020 e
nº09/2020, para que não sejam votados no Sistema de Deliberação Remota; e

b) não paute projetos que não tratam de combater o COVID-19 e que
contrariem a resolução pelo SDR.

Notifique-se a autoridade coatora, para que preste as informações no prazo
legal.

Cumpra o Cartório o disposto no art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09.
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Deve a parte impetrante efetuar o recolhimento das custas processuais, em dez
dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Diligências legais.

OFICIE-SE. INTIME-SE.
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