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134ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura 
PRESIDENTE: Alexandre Cardozo da Silva. 
SECRETÁRIO: Oscar Schuster Neto. 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, nesta cidade de 
Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, na Sala de Sessões Dr. Aimone Soares 
Carriconde, no edifício da Biblioteca Pública, às nove horas, o Senhor Presidente abriu a 
Sessão com a presença dos seguintes Vereadores: Alexandre Cardozo da Silva, Idimar 
Furtado da Silva, Itamar Botelho da Silva, João Carlos Furtado, Joaquim Vandré Brasil 
Vieira, José Cláudio Ávila da Silva, Luciano Peres Vieira, Nero Antônio Caetano de 
Caetano e Oscar Schuster Neto.  

Ata nº 3126. – Aprovada por unanimidade. 
Ata nº 3127. – Aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE:  
Cartão da Servidora Eliziane Ferreira Caetano Furtado, fazendo convite. – Ao 

Plenário. 
Indicação nº 51/2016, de autoria do Vereador Oscar Schuster Neto, que indica ao 

Prefeito Municipal, o Senhor Luis Henrique Pereira da Silva, no sentido de que seja feita a 
colocação de uma lixeira na Rua Basílio Conceição, esquina Francisco de Paula Alves. – 
Ao Plenário. 

Indicação nº 52/2016, de autoria do Vereador Oscar Schuster Neto, que indica ao 
Prefeito Municipal, o Senhor Luis Henrique Pereira da Silva, no sentido de que seja feito o 
roçado nos arbustos da Avenida Marcos Christ Filho. – Ao Plenário. 

Indicação nº 53/2016, de autoria do Vereador Oscar Schuster Neto, que indica ao 
Prefeito Municipal, o Senhor Luis Henrique Pereira da Silva, no sentido de que seja feita a 
demarcação da faixa de Pedestres na Rua Doutor Monteiro, em frente à Escola Monteiro 
Lobato. – Ao Plenário.  

Of. GP. CM. N.11/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
28/2016, que “Altera a redação dos incisos II e III do §1º e §3º, ambos do artigo 1º da Lei 
Municipal nº 2.756/2014, e dá outras providências”. – Ao Plenário. 

Of. GP. CM. N.13/2016, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 
31/2016, que “Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, a sua revisão e 
aperfeiçoamento e dá outras providências”. – Ao Plenário.  

PARECER JURÍDICO nº 001/2016, da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de 
Arroio Grande. Processo de Contas Nº000901-0200/11. Requerimento da Bancada do PP 
nº016/2016. Processo Administrativo. Julgamento de Contas de Ex-Prefeito pela Câmara. 
Procedimentos para Julgamento. Parecer Prévio Pela Rejeição. Lacunas do Regimento 
Interno. Direito à defesa. Princípio Constitucional do Contraditório, da Ampla Defesa e ao 
Devido Processo Legal. Declaração de Incompetência pelo TCE/RS em Embargos 
Declaratórios e encaminhamento de matéria que afetou o Parecer de Rejeição ao TCU. A 
ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, no que se refere 
ao pedido de Parecer Jurídico formulado pelo Presidente Sr. Alexandre Cardozo da Silva 
sobre o Requerimento nº016/2016 firmado pelo representante da bancada do Partido 
Progressista, passamos a tecer as seguintes considerações: Antes de adentrar no mérito 
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propriamente do requerimento, devemos realizar alguns esclarecimentos sobre o tema 
em questão. As normas trazidas pelo artigo 31 da Constituição Federal de 1988 e seu 
parágrafo primeiro dispõem que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal e que este controle externo será realizado com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados, aos quais compete a elaboração de um parecer prévio, 
de natureza técnica e de caráter opinativo, em relação às contas apresentadas 
anualmente pelo Chefe do Poder Executivo. Tal parecer, não vinculativo, opinando pela 
aprovação ou rejeição das contas é então encaminhado à Câmara dos Vereadores para o 
exercício do controle político administrativo, com julgamento final e definitivo da 
regularidade da atividade financeira municipal. Vejamos com atenção e textualmente o 
que determina o artigo 31 e seus parágrafos da Constituição Federal de 1988: Art. 31. A 
fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na 
forma da lei. § 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios, onde houver. § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. § 3º As contas 
dos Municípios ficarão, durante 60 (sessenta) dias, anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da Lei. É bom salientar que o mero fato do julgamento de contas do Chefe do 
Poder Executivo pelo Legislativo ter natureza de controle político não lhe retira a 
característica de processo administrativo, devendo, consequentemente, submeter-se aos 
postulados do contraditório e da ampla defesa, sob pena de configuração de 
cerceamento de defesa e, por isso, a nulidade do julgamento. Se as decisões dos 
Tribunais de Contas não vinculam a Câmara Municipal no julgamento político 
administrativo das contas do Prefeito a este deve ser assegurado o devido processo legal 
em toda sua plenitude, princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Certo é que a 
aprovação ou rejeição das contas aqui tratadas é ato privativo do Poder Legislativo local, 
não podendo o Poder Judiciário interferir, salvo a fim de aferir a legalidade do julgado. 
Neste sentido, não se pode olvidar que a falta de oportunidade de contraditar, de forma 
ampla, fere prerrogativas constitucionais indisponíveis, viciando todo o procedimento. O 
que torna a prática ilegal é o descumprimento dos pressupostos do contraditório e da 
ampla defesa, consectários do devido processo legal, conforme disposto no artigo 5 º, LV, 
da Constituição federal, in verbis: Art. 5º, LV, CF - aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; Compreendamos, pois que, existindo 
controvérsia acerca da presença de procedimento capaz de não assegurar ao ex-gestor 
municipal meios para defender-se nos processos de controle legislativo, impõe-se o 
reconhecimento da nulidade do julgamento de rejeição de contas efetuado pela Câmara 
Municipal e dos respectivos Decretos. Assim, o respeito às essenciais garantias legitima o 
exercício do poder e impede o uso arbitrário das competências públicas, não se podendo 
cogitar que determinada conduta do Poder Legislativo possa se tornar válida sem 
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obediência à Lei Maior da República e aos direitos e garantias individuais. Dito isso, 
verifica-se omissão no Regimento Interno desta Casa de Leis quanto à presença 
expressa da garantia de exercício dos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, do 
Contraditório e do Devido Processo Legal (ver Capítulo II – DA TOMADA DE CONTAS 
DO PREFEITO, artigos 155 a 161), não dispondo o Regimento Interno da necessidade de 
intimação do Prefeito ou Ex-Prefeito para que apresente defesa em todos os atos do 
processo, o que representa violação, por omissão, dos requisitos que conferem 
legalidade aos atos administrativos de processamento do controle externo por ocasião do 
julgamento das contas do ex-gestor. Em inúmeras oportunidades o Supremo Tribunal 
Federal julgou no sentido exposto. Por todos, confiram-se os seguintes entendimentos: 
"Sendo o julgamento das contas do recorrente, como ex-chefe do Executivo Municipal, 
realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, 
que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa 
Legislativa (arts. 31, § 1º, e 71 c/c o 75 da CF), é fora de dúvida que, no presente caso, 
em que o parecer foi pela rejeição das contas, não poderia ele, em face da norma 
constitucional sob referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao 
interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento técnico, de maneira 
ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão." (RE 261.885, rel. 
min. Ilmar Galvão, julgamento em 5-12-2000, Primeira Turma, DJ de 16-3-2001.) No 
mesmo sentido: RE 414.908-AgR, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 16-8-2011, 
Segunda Turma, DJE de 18-10-2011. “O controle externo das contas municipais, 
especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma 
das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o 
exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional 
não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis 
que – devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-
administrativo – está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, 
dos postulados constitucionais que asseguram, ao prefeito municipal, a prerrogativa da 
plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as 
contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do 
devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao 
sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República.” (RE 682.011, rel. 
min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 8-6-2012, DJE de 13-62012). 
Não obstante a omissão no Regimento Interno deverão as Comissões de Finanças e 
Orçamento e Justiça e Redação garantir o exercício constitucional do pleno direito de 
defesa do gestor ou ex-gestor, ainda mais considerando que o Parecer Prévio do Tribunal 
de Contas é apenas de caráter opinativo, sendo possível a contrariedade a este ou sua 
“derrubada”, por 2/3 dos vereadores que compõem o Poder Legislativo. Assim, para fins 
do processo administrativo, é irrelevante se as contas trouxeram parecer prévio do 
TCE/RS pela rejeição ou aprovação das contas no que diz ao respeito à garantia do 
direito à ampla defesa e do contraditório, a qual sempre deve ser exercida, sob pena de 
acarretar de forma inexorável à nulidade do procedimento levado a cabo pelo Poder 
Legislativo. Esse entendimento – que valoriza a perspectiva constitucional que deve 



 
    ATA Nº 3129 

            4 

Rua Dr. Monteiro, nº 185 – Arroio Grande (RS) - CEP 96.330-000 - Fones (53) 3262-1377 e 3262-1888 - Fax (53) 3262-1377 

e-mail: cmvag@san.psi.com.br 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”  

 

orientar o exame do tema em causa – tem o beneplácito de autorizado magistério 
doutrinário, tal como aquele expendido pela eminente Professora ADA PELLEGRINI 
GRINOVER („O Processo em Evolução‟, p. 82/85, itens ns. 1.3, 1.4, 2.1 e 2.2, 2ª ed., 
1998, Forense Universitária): „O coroamento do caminho evolutivo da interpretação da 
cláusula do „devido processo legal‟ ocorreu, no Brasil, com a Constituição de 1988, pelo 
art. 5º, inc. LV, que reza: „Art. 5º, LV. Aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.‟ Assim, as garantias do contraditório e 
da ampla defesa desdobram-se hoje em três planos: a) no plano jurisdicional, em que 
elas passam a ser expressamente reconhecidas, diretamente como tais, para o processo 
penal e para o não penal; b) no plano das acusações em geral, em que a garantia 
explicitamente abrange as pessoas objeto de acusação; c) no processo administrativo 
sempre que haja litigantes. (...) É esta a grande inovação da Constituição de 1988. Com 
efeito, as garantias do contraditório e da ampla defesa, para o processo não-penal e para 
os acusados em geral, em processos administrativos, já eram extraídas, pela doutrina e 
pela jurisprudência, dos textos constitucionais anteriores, tendo a explicitação da Lei 
Maior em vigor natureza didática, afeiçoada à boa técnica, sem apresentar conteúdo 
inovador. Mas agora a Constituição também resguarda as referidas garantias aos 
litigantes, em processo administrativo. Entrementes, no caso concreto, o fato de haver um 
prazo regimental para conclusão dos trabalhos pelas Comissões; no caso em questão se 
torna impróprio em razão de que tal procedimento poderá ser lavrado sem que a defesa 
do Prefeito ou Ex-Prefeito viesse à Casa Legislativa antes da prolação dos pareceres 
pelas Comissões de Justiça e Redação. Pelo que se colhe do procedimento em tela, o 
adiamento por uma ou duas semanas do prazo exposto no §1º do artigo 156 do R.I., seria 
o suficiente para a defesa participar de todos os atos do processo. Não haveria qualquer 
prejuízo para a Câmara Municipal, tampouco para os munícipes, pois o julgamento das 
contas do apelante seria realizado, mas com o atendimento das garantias constitucionais 
da defesa. Do contrário, se os pareceres das Comissões forem exarados sem à analise 
da defesa produzida pelo gestor ou ex-gestor, s.m.j., esta circunstância poderá, 
eventualmente, ser discutida em ação própria e configurar (ou não) o cerceamento de 
defesa e a nulidade do processo. Ressalta-se que dada a natureza do processo 
administrativo, a intimação do gestor para os atos que antecedem ao julgamento, é fator 
indispensável para não se afrontar o princípio do devido processo legal. Fato que se 
ocorrer, sem o devido cuidado a publicidade dos atos, pode acarretar ainda, ofensa ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa. É bom salientar a necessidade, ainda, da 
observância do prazo do parágrafo terceiro do artigo 131 da Constituição Federativa, em 
que o processo deverá restar à disposição da comunidade para conhecimento e eventual 
questionamentos no prazo de 60 dias. Veja-se a lição de ALEXANDRE DE MORAES, 
„in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8.ed., São Paulo: 
Editora Atlas, 2011, p. 1108, (grifei): “No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, a 
competência para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo, seja Federal, 
Distrital, Estadual ou Municipal, é exclusiva do Poder Legislativo respectivo. Dessa forma, 
nessa hipótese, a função do Tribunal de Contas é opinativa, atuando como órgão auxiliar 
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do Parlamento. Assim, apesar de caber ao Tribunal de Contas a apreciação das contas 
prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo (CF, arts. 25, 31, 71, inciso I, e 75), 
somente ao Poder Legislativo caberá o julgamento das mesmas (CF, art. 49, incisoIX).” 
Para esse sentido converge a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prefeito do município de Pelotas. 3. 
Cabe ao Tribunal de Contas, simples órgão opinativo, a apreciação, mediante parecer 
prévio, das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgá-
las fica a cargo do Poder Legislativo. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega 
provimento.” (RE 471.506 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado 
em 26.04.11, DJe-095, publicação em 20.05.11) (grifei) Neste ponto, a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal - STF, a qual se consolidou no sentido de que ao Chefe e ao 
Ex-Chefe do Poder Executivo municipal deve ser assegurado o direito à ampla defesa e 
ao contraditório no processo de julgamento de contas no âmbito do Legislativo local, 
conforme se vê nos seguintes julgados: “JULGAMENTO DAS CONTAS DE EX-
PREFEITO MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA 
DE VEREADORES (CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA PLENITUDE DE 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5º, LV). DOUTRINA. PRECEDENTES. 
TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DESSAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO DE ILICITUDE CARACTERIZADA. 
CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR 
CONSUBSTANCIADA EM DECRETO LEGISLATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
CONHECIDO E PROVIDO. - O controle externo das contas municipais, especialmente 
daquelas pertinentes ao Chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais 
expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o 
auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional não pode ser 
exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que – devendo 
efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político- -administrativo – 
está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados 
constitucionais que asseguram, ao Prefeito Municipal, a prerrogativa da plenitude de 
defesa e do contraditório. - A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do 
Chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido 
processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema 
de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República.” (RE 682.011, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, julgado em 08.06.12, DJe-114, publicação em 13.06.12) (grifos do 
original) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO 
MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. DIREITO AO 
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência 
desta nossa Casa de Justiça no sentido de que é de ser assegurado a ex-prefeito o 
direito de defesa quando da deliberação da Câmara Municipal sobre suas contas. 2. 
Agravo regimental desprovido.” (RE 414.908 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda 
Turma, julgado em 16.08.11, DJe-200, publicação em 18.10.11) (grifei) “Medida cautelar. 
Referendo. Recurso extraordinário. Apreciação das contas do prefeito. Observância do 
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contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal. Precedentes da Corte. 1. A tese 
manifestada no recurso extraordinário, relativa à necessidade de observância dos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal 
quando da apreciação das contas do prefeito, após parecer prévio do Tribunal de Contas, 
encontra harmonia na jurisprudência desta Suprema Corte. Presentes o fumus boni iuris 
e o periculum in mora. 2. Decisão concessiva da cautelar referendada pela Turma.” (AC 
2.085 MC, Rel. Ministro MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 21.10.08, DJe-
241, publicação em 19.12.08) (grifei) PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS 
PELA CÂMARA DE VEREADORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO 
DE DEFESA (INC. LV DO ART. 5º DA CF). Sendo o julgamento das contas do recorrente, 
como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante 
parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Casa Legislativa (arts. 31, § 1º, e 71 c/c o 75 da CF), é fora 
de dúvida que, no presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das contas, não 
poderia ele, em face da norma constitucional sob referência, ter sido aprovado, sem que 
se houvesse propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se o referido 
pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua 
almejada reversão. Recurso conhecido e provido.” (RE 261.885, Rel. Ministro ILMAR 
GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 05.12.00, DJ de 16.03.01) (grifei) Do primeiro 
precedente acima, transcrevo a sua fundamentação, tendo em vista a excelência do 
magistério jurisprudencial esposado pelo douto Ministro CELSO DE MELLO, que esgota a 
matéria, in verbis: “(...) O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas 
pertinentes ao Chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas 
prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do 
Tribunal de Contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional, por sua vez, é 
desempenhada pelo Poder Legislativo do Município no âmbito de procedimento revestido 
de caráter político administrativo, tal como acentuado, em preciso magistério, pelo 
saudoso e eminente HELY LOPES MEIRELLES („Direito Municipal Brasileiro‟, p. 608, 15ª 
ed., São Paulo, 2006, Malheiros Editores): „A função de controle e fiscalização da Câmara 
sobre a conduta do Executivo tem caráter político administrativo e se expressa em 
decretos legislativos e resoluções do plenário, alcançando unicamente os atos e agentes 
que a Constituição Federal, em seus arts. 70-71, por simetria, e a lei orgânica municipal, 
de forma expressa, submetem à sua apreciação, fiscalização e julgamento. No nosso 
regime municipal, o controle político administrativo da Câmara compreende a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, através do julgamento das 
contas do prefeito e de suas infrações político administrativas sancionadas com cassação 
do mandato.‟ Esse entendimento doutrinário – que enfatiza a imprescindibilidade da 
observância da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório (CF, 
art. 5º, LV) – reflete-se na autorizada lição de JOSÉ NILO DE CASTRO („Julgamento das 
Contas Municipais‟, p. 25/43, itens ns. 1-2, 3ª ed., 2003, Del Rey), que também adverte, a 
propósito do procedimento político administrativo de controle parlamentar das contas do 
Prefeito Municipal, que a deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do 
Chefe do Poder Executivo local, além de supor o necessário respeito ao postulado 
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constitucional da ampla defesa, há de ser fundamentada, sob pena de a resolução 
legislativa importar em inaceitável transgressão ao sistema de garantias consagrado 
pela Constituição da República. Cabe referir que essa mesma percepção do tema é 
revelada, em substancioso estudo, pelo eminente Professor EDUARDO BOTTALLO 
(„Julgamento de Contas de Prefeito e Princípio da Ampla Defesa‟, „in‟ „Direito 
Administrativo e Constitucional – Estudos em Homenagem a Geraldo Ataliba‟, vol. 2/334-
338, 1997, Malheiros), cujo magistério, no tema, assim foi por ele exposto: „a) a 
apreciação das contas de Prefeito, prevista no art. 31, § 2º, da Constituição da República, 
é tarefa que não se contém no âmbito do „processo legislativo‟ de competência das 
Câmaras Municipais; trata-se, ao revés, de julgamento proferido dentro de processo 
regular, cuja condução demanda obediência às exigências constitucionais pertinentes à 
espécie; b) não é correto o entendimento de que, no caso de apreciação de contas de 
Prefeito, o exercício do direito de defesa se dá apenas perante o Tribunal de Contas 
durante a fase de elaboração do parecer prévio, e isto porque esta instituição não julga, 
atuando apenas como órgão auxiliar do Poder Legislativo Municipal a quem cabe tal 
competência; c) o julgamento das contas de Prefeito pela Câmara Municipal deve 
observar os preceitos emergentes do art. 5º, LV, da Constituição da República, sob pena 
de nulidade.‟ (grifei) Outra questão a ser enfrentada, não obstante não tenha sido 
proposta pelo Srs. Vereadores, diz respeito aos Embargos de Declaração nº004815-
02.00/14-7 impetrados pelo ex-gestor perante o Tribunal Pleno, e que em Sessão 15-07-
2015, decidiu por seu provimento parcial (fl., 1.632), com a concessão dos efeitos 
infringentes, para afastar a glosa imposta no item 1.1.2 e encaminhar ao Tribunal de 
Contas da União – TCU as informações alusivas às irregularidades apontadas nos itens 
1.1.1 e 1.1.2 do Relatório de Auditoria. Opina esta Assessoria Jurídica, por tratar-se de 
questão possivelmente prejudicial à analise do mérito do julgamento em questão por esta 
Casa de Leis, seja oficiado por intermédio do Presidente desta Casa legislativa ao 
Tribunal de Contas da União para que preste informações sobre a movimentação 
processual do referido processo. Por derradeiro, havendo omissões no Regimento 
Interno, as mesmas poderão ser resolvidas pelo Plenário e as soluções constituirão 
precedente regimental, conforme artigo 172 do Regimento Interno, de forma que OPINA 
esta Assessoria Jurídica pelo processamento das Contas de Governo na forma abaixo: 
DOS PROCEDIMENTOS PARA O JULGAMENTO Visando salvaguardar o direito 
daqueles gestores que terão as contas públicas de sua responsabilidade julgadas pelas 
Câmaras Municipais deve-se seguir os seguintes procedimentos: 1 – Após o recebimento 
do Parecer Prévio do TCE/RS, na fase de iniciativa, divulga-se o mesmo, na imprensa 
local e inclusive por meios eletrônicos, após efetua a leitura do Parecer Prévio do TCE, 
na sessão ordinária, devendo Presidente da Câmara enviar às Comissões de Justiça e 
Redação e Comissão de Finanças e Orçamento, e determina de imediato da intimação 
do gestor para que em 15 dias apresente defesa (oral ou escrita) e as provas que 
pretende produzir. 1.1 – Os pareceres das Comissões Técnicas (Comissão de Justiça e 
Redação e Comissão de Finanças e Orçamento) podem ser preparados em conjunto, 
após análise minuciosa das pastas da prestação de contas anuais em julgamento e da 
defesa do gestor ou ex-gestor. 2 – Após o recebimento da defesa pelo gestor a mesma 
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será encaminhada à Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, para que 
seja elaborado o Parecer no prazo do Regimento Interno (art. 156, §1º - 20 dias úteis), 
que deverá ser publicado, concordando ou não com o Parecer do TCE/RS, e elaborar 
Projeto de Decreto Legislativo que   deverá este ser levado a Plenário para votação. 3 – 
Vencido o prazo de quinze dias concedido para defesa, com apresentação da 
mesma, deverá o Presidente da Câmara na primeira Sessão Ordinária mandar ler a 
defesa do acusado e o rol de provas e testemunhas, designando o dia do julgamento das 
contas, bem como da intimação do Gestor da data de realização do julgamento com no 
mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, sessão na qual só se apreciará as contas. 5. 
Caso não tenha o Gestor enviado a sua Defesa, o Presidente da Câmara, em 
atendimento ao Constitucional Princípio do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido 
Processo Legal, além da obediência à Legislação Federal, deverá nomear Defensor 
Dativo que fará a sua defesa por escrito e apreciará as provas que pretenda produzir. 6. 
Caso se venha a deixar de observar este requisito, conforme se observa do 
posicionamento do Prof. José Nilo de Castro, poderá se acarretar até a nulidade de todo 
o processo: "A preterição do advogado constituído representando prejuízo para a defesa 
acarretará até a nulidade do processo" (In Julgamento das Contas Municipais, 2ª Edição, 
Editora Del Rey, Belo Horizonte, ano de 2000, pg. 38) 7. Na sessão de julgamento deverá 
ser ouvido o Gestor ou seu representante legal, que deverá ser advogado 
habilitado, tendo o direito de uso da palavra por uma hora, inclusive para discutir sobre o 
Parecer das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, concedendo-se a 
seguir a palavra aos senhores Vereadores, para no prazo de quinze minutos cada, 
discursarem sobre a acusação e a defesa, após ouvir-se todas as testemunhas do 
acusado, bem como ser produzida todas as provas requeridas pelo mesmo. 8. É 
importante que o Poder Legislativo, informe ao Ministério Público Estadual da Comarca 
todos os atos do processo de julgamento, requerendo a sua presença no 
acompanhamento do processo e na sessão que irá julgar as contas do Gestor. 9. Após a 
produção de prova testemunhal e a produção de demais provas, depois de ouvido os 
Vereadores que quiserem se manifestar sobre o julgamento, o Presidente da Câmara 
passará a votação (neste caso aberta conforme artigo 18 da Lei Orgânica Municipal). 10. 
Feita a apuração, o Presidente declarará o resultado, aprovação ou rejeição das contas, 
mandará expedir Decreto Legislativo que será assinado pela Mesa e incluído na Ata da 
Sessão que deverá ser assinada pelos Vereadores. 11. No dia seguinte o Presidente da 
Câmara Municipal, mandará publicar o Decreto Legislativo de aprovação ou rejeição das 
contas, no jornal local, no mural da Câmara Municipal, e no sítio oficial da Câmara 
Municipal de Vereadores exarando Certidão de Publicação do Decreto Legislativo que 
aprovou ou rejeitou as contas do ex-Gestor. 12. De posse das certidões das autoridades 
acima referidas, o Presidente da Câmara, dirigirá ofício ao Juiz Eleitoral da Comarca, ao 
Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, com cópia do Decreto 
Legislativo, cópia da Ata da Sessão de Julgamento e cópia das Certidões de Publicação 
do referido Decreto. Em linhas gerais, OPINA esta Assessoria Jurídica seja esse o 
procedimento que deverá seguir a Câmara Municipal, quanto ao julgamento das contas 
do Poder Executivo Municipal, em vista das omissões do Regimento Interno, tornando a 
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presente orientação técnica como precedente regimental, se aprovada em Plenário. – Ao 
Plenário. 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação, deliberando pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 03/2016, que “Dispõe sobre a contratação de „Vigilância Armada 24 horas‟ nas 
Agências Bancárias Públicas e Privadas e nas Cooperativas de Crédito do Município de 
Arroio Grande”. A Comissão é do parecer de que o Projeto de Lei não apresenta 
irregularidade. – Ao Plenário.  

Projeto de Lei nº 27/2016, de autoria do Vereador Alexandre Cardozo da Silva, que 
“Dispõe sobre a Jornada de atividade e o valor da bolsa dos estagiários no âmbito da 
Câmara Municipal de Arroio Grande e dá outras providências”. – Ao Plenário.  

Requerimento nº 20/2016, de autoria do Vereador Oscar Schuster Neto, que requer, 
ouvido o Plenário, se aprovado, que a Casa oficie ao Prefeito Municipal, o Senhor Luis 
Henrique Pereira da Silva, para que no prazo legal de quinze dias informe a esta Casa 
Legislativa a listagem dos nomeados do concurso nos cargos de gari e de professor de 
séries iniciais. – Ao Plenário.  

PEQUENO EXPEDIENTE: 
O Vereador José Cláudio Ávila da Silva falou a respeito da presença dos alunos da 

Escola Silvina Gonçalves nesta Sessão. Cumprimentou o Vereador Idimar Furtado da 
Silva pelo Projeto de Lei nº 03/2016. Comentou a respeito do Parecer Jurídico nº 
01/2016. 

O Vereador Itamar Botelho da Silva comentou a respeito da presença dos alunos da 
Escola Silvina Gonçalves nesta Sessão. Comentou a respeito do Parecer Jurídico nº 
01/2016. Afirmou ter se equivocado quanto às colocações que fez a respeito do posto do 
Bairro Promorar na última Sessão Ordinária. Falou que se está entrando na pior fase, que 
é a das chuvas, que o Município terá de enfrentar. Cumprimentou o Vereador Presidente 
pela realização da Sessão Solene. 

O Vereador João Carlos Furtado cumprimentou aos jovens que se faziam presentes 
no Plenário. Deixou mensagem aos alunos da Escola Silvina Gonçalves, dizendo-lhes 
que o futuro está nas mãos deles.  

O Vereador Idimar Furtado da Silva comentou a respeito do documento que 
encaminhou ao jurídico desta Casa. Cumprimentou a Assessoria Jurídica pelo Parecer nº 
01/2016. Manifestou-se a respeito da visita dos alunos e professores da Escola Silvina 
Gonçalves ao Plenário nesta Sessão. 

O Vereador Luciano Peres Vieira fez uma indicação verbal referente ao pedido dos 
taxistas quanto à tomada de providências quanto às ruas da cidade. Falou sobre a falta 
de limpeza das ruas e a falta de lâmpadas nos postes do Bairro Getúlio Vargas. Falou 
sobre a necessidade de limpeza e roçado no parque verde. Registrou indignação com a 
previdência social do país, no que se refere às pessoas que tentam sem sucesso 
conseguir LOAS, aposentadoria ou auxílio doença. Falou sobre o sucateamento dos 
veículos do Executivo Municipal. Falou sobre a situação das ambulâncias no Município. 
Falou sobre as críticas aos Vereadores. 

O Vereador Oscar Schuster Neto cumprimentou aos alunos e professores da Escola 
Silvina Gonçalves que se faziam presentes no Plenário. Registrou que não houve 
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transporte escolar da localidade das mangueiras para a cidade. Justificou as Indicações 
que apresentou ao Plenário. Justificou o Requerimento que apresentou ao Plenário. 
Registrou preocupação com o abandono em que se encontra a cidade.  

GRANDE EXPEDIENTE: 
O Vereador Joaquim Vandré Brasil Vieira cumprimentou aos alunos da Escola 

Silvina Gonçalves que se fizeram presentes no Plenário. Em aparte, o Vereador João 
Carlos Furtado solicitou que fosse enviado os pesares pelo falecimento da Senhora 
Joanna Eleuthéria Cardozo. Com a palavra, o Vereador Joaquim Vandré Brasil Vieira 
cumprimentou ao Vereador Presidente pela solenidade realizada no dia 18 deste mês. 
Comentou as homenagens por ele feitas na referida Sessão. Explanou a respeito do Dia 
Internacional da Síndrome de Down. Fez uma descrição, apresentou estatísticas, bem 
como principais tratamentos e cuidados com as pessoas portadoras desta síndrome. Fez 
solicitação em nome da Bancada do PP para que se fizesse presente um representante 
na Câmara na próxima Sessão com o intuito de explanar sobre a Síndrome de Down. 
Falou a respeito da discriminação racial. Manifestou-se sobre os 143 anos de 
emancipação política de Arroio Grande. Comentou a respeito da programação da 
Semana de Aniversário do Município. 

O Vereador Oscar Schuster Neto cumprimentou a Senhora Rubiane Fernandes 
Araújo pela passagem de seu aniversário. Parabenizou o Vereador Presidente pela 
Sessão Solene realizada no último dia 18. Estendeu cumprimentos aos funcionários e 
aos homenageados na referida Sessão. Falou que seu partido está firme e forte para a 
próxima eleição. Falou sobre comentários a respeito de que vereadores do PDT sairiam 
do partido. Afirmou não ser verdade. Falou a respeito da atual gestão do Executivo 
Municipal. Falou sobre os comentários do Prefeito Municipal quanto às estradas rurais. 
Reiterou que não houve transporte escolar nesta manhã da localidade das mangueiras 
para a cidade. Falou sobre as promessas do atual Executivo Municipal para a localidade 
do Posto Branco. Falou que há problemas de falta de iluminação noturna e esgoto 
obstruído no referido local. Falou que estão chegando algumas emendas parlamentares 
ao Município. Destacou a emenda oriunda do Deputado Federal Giovani Cherini, no valor 
de 250 mil reais, destinada ao complexo esportivo. Falou sobre a questão das estradas 
perante as chuvas e o início da colheita de arroz e soja. Em aparte, o Vereador João 
Carlos Furtado falou que as estradas dependem estritamente do clima. Desejou que o 
tempo colaborasse e desse condições de produzir, pois, sem produção, a economia do 
Município será bastante prejudicada. Com a palavra, o Vereador Oscar Schuster Neto 
falou que se o serviço nas estradas fosse feito em tempo bom os problemas não 
ocorreriam agora. Falou sobre a necessidade de agendar audiência pública com os 
Bombeiros para tratar da taxa cobrada aos pequenos comerciantes. Falou sobre o 
incêndio ocorrido em uma residência no Bairro Vidal. Destacou a demora na chegada dos 
bombeiros no local para prestar socorro. Em aparte, o Vereador Joaquim Vandré Brasil 
Vieira falou que o caminhão dos bombeiros veio para cá, usado, há vinte anos. Com toda 
a dificuldade, os bombeiros ainda conseguem administrar o caminhão. Afirmou que 
comparecerá à audiência pública. Em aparte, o Vereador Itamar Botelho da Silva 
ressaltou que o caminhão dos bombeiros está ultrapassado. Falou que há comércios que 
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não são necessárias as exigências que a eles são feitas. Com a palavra, o Vereador 
Oscar Schuster Neto disse que, dentro do quadro em que se encontra, é desastroso, 
disse que levou uma hora para que fosse prestado o socorro. Falou que se não fosse a 
ação dos vizinhos, a situação teria sido pior. Falou sobre o atendimento da Unidade 
Móvel à Zona Rural. Falou sobre o atendimento médico no Município. Comentou sobre a 
falta de vacinas. Em aparte, o Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano disse que as 
vacinas contra o tétano já estão disponíveis na Policlínica. Com a palavra, o Vereador 
Oscar Schuster Neto falou que não houve aquisição de ambulâncias durante este 
governo, bem como que não há cestas básicas para todos. Falou sobre o requerimento 
que fez quanto ao RPPS do qual não veio resposta. 

O Vereador Idimar Furtado da Silva falou que falta no país uma liderança 
transparente. Falou sobre os comentários na grande mídia a respeito dos órgãos 
acovardados. Cumprimentou ao Vereador Presidente pela Sessão solene realizada no 
último dia 18. Falou que o Poder Público tem de caminhar juntamente com o setor 
privado. Falou das homenagens que fez na solenidade. Falou sobre as estatísticas de 
investimentos, em âmbito municipal, para as novas gerações. Falou a respeito dos 143 
anos de emancipação política de Arroio Grande. Falou sobre a inauguração do Complexo 
Esportivo Ary Coelho Rodrigues. Falou a respeito do Centro de Integração do Idoso. 
Falou sobre a entrega das casas do Conjunto Habitacional Novo Tempo. Manifestou-se a 
respeito do Projeto de Lei nº 03/2016. Em aparte, o Vereador Alexandre Cardozo da Silva 
falou que este projeto está tendo bastante repercussão na comunidade. Falou que será 
feita uma audiência pública em abril para tratar com os segmentos sobre esse projeto. 
Com a palavra, o Vereador Idimar Furtado da Silva disse que os Vereadores têm de 
desbravar pensamentos e oportunidades. Em aparte, o Vereador José Cláudio Ávila da 
Silva ressaltou a valorização do trabalho desta Casa. Falou que a política pública é a 
política da aproximação aos anseios da sociedade. Com a palavra, o Vereador Idimar 
Furtado da Silva falou sobre sua participação palestra realizada durante o evento relativo 
à abertura da colheita de grãos. Falou a respeito da mudança de sigla partidária. Falou 
que não mais faz parte do Partido Democrático Trabalhista, mas respeita a história desta 
sigla.  

O Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano falou a respeito do informativo da 
AAPECAM. Falou sobre a abertura da colheita de grãos em Arroio Grande. 
Cumprimentou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio Grande 
pela realização do Encontro de Mulheres do Campo. Falou sobre a programação da 
semana de aniversário do Município. Falou sobre a distribuição de mais cem cartões 
cidadão durante a semana de aniversário da cidade. Falou a respeito dos comentários 
havidos em desabono ao Cartão Cidadão. Falou ao Vereador Luciano Peres Vieira que a 
Emenda advinda do Deputado Giovani Cherini está sendo aplicada no Centro do Idoso. 
Falou que pior governo da história do Município é aquele que possui mais de trinta 
centímetros de processo. Falou a respeito deste processo, dizendo que houve mau uso 
de dinheiro público. Falou que faltou fiscalização. Falou a respeito da compra de ônibus 
feita na gestão anterior do Executivo Municipal que foi aprovada pela Câmara. Comentou 
sobre a compra de ônibus da atual gestão, a qual não quis votar. Falou que os prefeitos 
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estão sofrendo as consequências de uma má administração pública federal. Falou que 
todos os partidos estão envolvidos na roubalheira. Destacou que isso é uma vergonha 
nacional. Questionou quem colocar no lugar da Presidente Dilma Rousseff. Falou que, 
em seu entendimento, o Brasil ainda tem jeito. Falou que há pessoas com grandes ideias 
para a nação. Mencionou políticos que se destacaram no quadro nacional. Cumprimentou 
aos alunos da Escola Silvina Gonçalves por se fazerem presentes nesta Sessão. 
Cumprimentou ao Vereador Presidente pela solenidade realizada no último dia 18. 
Cumprimentou-o, também, pela reformulação do sítio eletrônico da Câmara. Em aparte, o 
Vereador João Carlos Furtado cumprimentou-o pela explanação que fez acerca do centro 
do idoso, destacando que é com orgulho que vê esta obra hoje realizada. Com a palavra, 
o Vereador Nero Antônio Caetano de Caetano disse que o centro do idoso passará a se 
chamar de Cildo Dressler. Falou sobre as pessoas que escolheu para fazer homenagem 
na Semana de Aniversário do Município. Apresentou histórico de seus homenageados. 
Falou ao Vereador Oscar Schuster Neto de sua preocupação quanto ao Corpo de 
Bombeiros do Município. 

ORDEM DO DIA: 
Cartão da Servidora Eliziane Ferreira Caetano Furtado. – Arquive-se. 
Indicações nº 51/2016 a nº 53/2016. – Encaminhe-se. 
Ofícios do Prefeito Municipal. – Arquive-se. 
Parecer Jurídico nº 01/2016. – À Comissão de Justiça e Redação. 
Projeto de Lei nº 03/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi 

aprovado por unanimidade. – O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei nº 27/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento e Saúde e Educação. 
Projeto de Lei nº 28/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento. 
Projeto de Lei nº 31/2016. – Às Comissões de Justiça e Redação e Saúde e 

Educação. 
Requerimento nº 20/2016. – O Vereador Oscar Schuster Neto discutiu o 

Requerimento. – Aprovado por unanimidade. 
O Vereador Presidente registrou a convocação dos Vereadores da Comissão de 

Justiça e Redação para uma reunião junto à Assessoria Jurídica da Casa na próxima 
quarta-feira, às oito horas. 

Neste momento, o Vereador Presidente suspendeu a Sessão, para que as 
Comissões pudessem analisar o Projeto de Lei nº 27/2016 e exarar os pareceres. 

Reaberta a Sessão, o Vereador Presidente passou de imediato à leitura e 
deliberação dos pareceres e do Projeto de Lei. 

Projeto de Lei nº 27/2016. – O Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi 
aprovado por unanimidade. – O Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi 
aprovado por unanimidade. – O Parecer da Comissão de Saúde e Educação foi aprovado 
por unanimidade. – O Vereador Alexandre Cardozo da Silva discutiu o Projeto de Lei. – O 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
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O Vereador José Cláudio Ávila da Silva cumprimentou ao Vereador Presidente e 
Assessoria pela questão do precedente regimental contida no Parecer Jurídico nº 
01/2016. Comentou a respeito da solenidade realizada no último dia 18. Falou de sua 
presença na abertura da colheita de grãos. 

O Vereador Itamar Botelho da Silva falou a respeito da entrega das Casas da 
CREHNOR. Falou que o Centro do Idoso e o Complexo Esportivo Ary Coelho Rodrigues 
foram projetos e recursos deixados pelo PDT. Falou que o interesse do atual governo 
municipal é político. 

O Vereador Luciano Peres Vieira falou que o Ex-prefeito Jorge Luiz Cardozo está 
sendo tratado como se fosse um monstro. Falou que muitas pessoas que usufruíram do 
governo esqueceram que no governo dele foram entregues 80 moradias. Falou sobre a 
situação das ruas da cidade. Questionou qual será a promessa do atual governo 
municipal para outubro de 2016. Falou que foram os Vereadores do PDT quem buscaram 
os recursos para o Centro do Idoso. Falou sobre a situação do maquinário municipal. 
Falou a respeito da falta de remédios na Farmácia Municipal.  

O Vereador João Carlos Furtado falou que vivemos um período pré-eleitoral. Falou 
que a Oposição grita aos microfones e não é no grito que vai convencer o eleitorado. 
Falou que a Operação Lava-jato, o Mensalão e todas as buscas pela seriedade na 
Administração Pública estão batendo à porta dos políticos de Arroio Grande. Falou que o 
povo cansou de corrupção e isto está demonstrado nas pesquisas e na opinião das 
pessoas. Falou que a seriedade e a honestidade no trato com os recursos públicos vai se 
tornar peça fundamental nas próximas eleições. Cumprimentou ao Vereador Presidente 
pela solenidade realizada no último dia 18. 

E, como nada mais havia a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão. 
Eu, ________________________, Auxiliar de Serviço, digitei a presente Ata, que 

vai por mim assinada, pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa.   
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