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ESTADO DO TOCANTI NS 
CÂMARA MUNICIPAL DE LUZI NÓPOLI S 

C. N. P. J.: 01.643.793/0001-20 

REQUERIMENTO Nº. Q.:f_/2018 

ASSUNTO: REQUER A ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA 
DIRETORA, POR DESCUMPRIMENTO AOS DITAMES LEGAIS 
DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO, O QUE 
OCASIONOU VÍCIO DE PROCEDIMENTO. 

Os Vereadores AGLEYDOW SOARES SÁ, CRISTIANE CARDOSO DA COSTA, 

FRANCISCO DE SOUZA SILVA E PAULO CESAR QUEIROZ BORGES vem nos termos 

do artigo 29 da Constituição Federal, artigos 20, 23, 28, 35 da Lei Orgânica 

Municipal e Art. 11º e 58º do Regimento Interno da Câmara Municipal, do 

Município de Luzinópolis, 

REQUERER A ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUZINÓPOLIS, POR VÍCIOS INSANÁVEIS 

Pelos fatos e fundamentos abaixo descritos: 

~~ 
t , • i DOS FATOS 

• t, \ ·~"V/_., 'b 
~} -~ ~ t .cj)y 
~ ~>. ~-) ' f:m ~ novembro de 2018, foi proposto PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
'í.~ .- : \ ,ç,Y 1o ti: 

'4 ' \.,~ 01~"q' .r,'.'QUE DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O 
~"'· -~ ..,. •11<1.'q,,q~~ 

,1 ,·~ , tt,r.zru20, sendo que, em seu art. 1º determina que a Eleição ocorrerá 

/ em 07 de novembro de 2018. 

DO DIREITO 

A Proposta por meio de projeto de Resolução não pode prosperar, não 

sendo possível ter legitimidade e tão pouco aplicabilidade, pois não foi deliberada 

pela Comissão de REDAÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA e nem foi dispensado 0 
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Portanto, Vossa Excelência, apresentou a Resolução no dia 05/1 l , não 

distribui para a Comissão de Constituição e Justiça e realizou a Eleição para 

renovação da Mesa Diretora em 07 /11, ou seja : dois dias depois. Agindo ass im, não 

fez cumprir o Regimento Interno, (previsão: inciso Ili do artigo 20 da Lei 

Orgânica); Não promulgou a Resolução, (previsão: inciso IV do artigo 20 da Lei 

Orgânica); Não publicou a Ata e a Resolução, portanto, (previsão: inciso V do 

artigo 20 da Lei Orgânica); Não houve o registro das chapas e nem publi cação da 

Chapa nº 01. 

No caso em tela, foi feito um simples PROJETO DE RESOLUÇÃO, que 

deve obediência a Constituição Municipal (Lei Orgânica Municipal), ainda sem 

observar as regras ali descritas. 

Por fim, a Eleíção da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Luzinópolis deve 

observar os termos seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, 

especificamente o Art. 11° - "Findos os ma11datos dos membros da Mesa, proceder-se

á na renovação desta para o biênio s11bseq11ellte, sendo realizada a eleição, 

obrigatoriamente, na última sessão ordinária anual, empossando-se os eleitos em 02 

de janeiro". 

DO REQUERIMENTO ~ ct 
DIANTE DO EXPOSTO, Requer, 

a) Por essa razão, REQUEREMOS A ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA 

DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUZINÓPOLIS OCORRIDO EM 

o7 /l1/20l8 PARA O BIÊNIO 2019/2020 E CONVOCANDO OUTRA 

ELEIÇÃO PARA DATA APRAZADA PREVISTA NO ARTíGO 11º DO 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. 
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Parecer da Comissão pelo Plenário, com essa atitude, fere de morte o Art 58º do 

Regimento Interno da Câmara Municipal (RESOLUÇÃO Nº 00 1 /2005). que ass im 

preceitua: 

Art. 58º - Compele à Comissão de Redação, Justiça e Cidadania, manifestar-se 
em parecer sobre todas as matérias levadas ao seu exame, após devida análise 
envolvendo, os aspectos constitucional, legal, iuridico e de redação, téc11ica 
legislativa e ainda nos assuntos que abordem direitos e deveres de cidadania. 

O Projeto de Resolução NÃO foi distribuído para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal, sendo que para dispensar o 

parecer depende do recurso de 1/5 do membros da Câmara e esse 

procedimento, fere o artigo 28, § 2º da Lei Orgânica Municipal, descrito abaixo: 

Art. 28 (. .) 

§ 2º - Ás Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 

J - discutir e votar projeto de lei que ,líspensa, na forma do regimento, a 
competência do Plenário, salvo com recurso de um quÍllto dos membros da Casa. 

Ainda a Resolução 01/2018, não possui forçajurídica/ou legislativa para mudar 

a Lei Orgânica que possui procedimento próprio para sua alteração PREVISTA NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL caput DO ARTIGO 29: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 0 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 

Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado 

Outra regra de mudança está no artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, onde 

cita os requisitos para mudança de previsão na , • L . · b · · propna e1, como descnto a a1xo. 

SUBSEÇÃOU 

Das Emendas a Lei Orgânica 
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Art. 35 - A Lei O,gánica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, do Membros da Câmara 1lf u11icipal; (grifo nosso) 

li - do Prefeito Munidpal; 

III - dos cidadãos, subscrita por, no mínimo. cinco por cento do eleitorado do 

Município. 

§ 1 º - A Lei Orgânica Municipal não poderá ser emendada na vigência de estado 

de defesa, estado de sítio ou de intervenção no município. 

§ 2º- A proposta será discutida em dois turnos, considerando-se aprovada se 
obtiver, no mínimo, dois terços dos votos dos membros da Câmara. (Grifo nosso) 

§ 3º-A emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada pela Mesa da 
Câmara com o respectivo número de ordem. (Grifo nosso) 

E nada desse procedimento ocorreu, foi feito tudo sem nenhuma orientação 

jurídica ou legislativa, deixando correr a bel prazer, e ferindo de morte o processo e 

procedimento legislativo, previsto na Lei Orgânica do nosso Município. 

Ademais, outras irregularidades ocon-eram, tais como o previsto na Lei 

Orgânica Municipal em seu artigo 23 assim dispõe: 

Art. 23-Ao Presidente da Câmara dentre outra" atn·buz·ç ~ ' ,, oes compete: 

1- representar a Câmara em juízo e/ora dele; 

II - dirigir, executar e disciplinar os trab Ih l . l . . ª os egis ativos; (grifo nosso) 

III - fazer cumprir o Regimento l t, . 
n erno; (grifo nosso) 

IV -promulgar as resoluções 
sanção tácita ou . e os decretos legislativos, bem como as leis com 

cu10 veto tenha sid . . 0 re1eztado pelo plenário,· (grifo 11osso) 

V - fazer publicar os Atas d - .. 
legislativos e as , · ª Mesa, bem como as reso/uçoes, os deu etos 

eezs por elepr l 
omu gados; (grifo nosso) 
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b) Que adote as providências necessárias para que faça ato anulatório e 

que esse ato seja apreciação em Plenfirio ou no caso de não acatamento, 

de seus termos, apresente suas razões de fato e de direito, munidos de 

documentos comprobatórios, que justifiquem sua recusa ou 

impossibilidade de cumprimento, previstos tanto no Regimento Interno, 

quanto na Lei Orgânica Municipal, nossa apreciação e tomada de novas 

providências, caso seja necessár.io. 

Termos que pede apreciação do Plenário 

Luzinópolis -TO, 11 de dezembro de 2018. 

V~ SoaresSá 
~~~~ 

Verí! Cristiane Cardoso Da Costa 

1/ 

Ver. Francisco De Souza Silva Ver. aulo 


