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DE SÃO PAULO

AURELIO

FERNANDEZ

MIGUEL,

brasileiro,casado,vereadorpaulistano,portadorda cédulade identidadeRG
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a seguirnarrados:
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O Representanteé vereadorem exercício na
CàmaraMunicipal Paulistnna,presididapelo ora Representado.

Farto noticiário torna notória a existênciade
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No exercício de sua atividade parlamentar,
Vereador
amparadoem legítimo anseio,formulou o Representante,

de Inqueritopara
Aurelio Miguel, pedidode ComissãoParlamentar
apuraras denúnciascitadas.

O RegimentoInterno da Casa de Leis desta
cidadeapontaque
Paflamentarcs
de lnquéito serãociadas mediante
Aft. 91 - As ComissÕes
(um
terço)dos membnrsda Câmara,para apunção de fato
requerimentode 1/3
determinado,em prazo cefto, adequadoà consxução dos seusfins, sendosuas
conclusões,se for o caso, encaminhadasao Ministério Público para que promova a
responsabilidadecivil ou criminnl dos infratores.

Nesta esteia, lutou o representantecontra a
vontade do imponente Poder Executivo que aparentanão desejar
qualquer investigaçãoindependentesobre o caso, conseguindoa
paraaprovaçãoda CPI.
coletadas l9 assinaturasnecessánias

Ato

contínuo, promoveu a entrega da

protocolo.
proposiçãoà Mesaatravésdo correspondente

Logo no dia seguintefoi o VereadorAurelio
Miguel surpreendidocom a devoluçãode sua proposiçãopor parte
do Sr. PresidenteJose Police Neto, sob argumentaçãode que dois

senhores

parlamentares

HAVIAM

RETIRADO

SUAS

ASSINATURAS APOS O PROTOCOLO.

A justifïcativa, ou desculpa,apresentadafoi
construídasobre argumentosinverídicos de lacuna legal, aliado a
interpretaçãoilícita direcionada a peÍmitir e JUSTIFICAR o ato
INJUSTIFICAVEL e indecente de retirada de assinatura de
proposição posteriormente ao seu protocolo reconhecidamente
válido.

Aliás, o absurdodespachodemonstraimensa
preocupaçãoem validar a ilicitude perpetrada, e neúum
haja visto sequervislumbraÍa
compromissocom a transparência,
de
hipotesea explicar0â que injustificável)a retiradade assinatura
uma CPI amparadaem farto noticiario de fraude ideologicae
documental,com prejuízosde muitos milhõesde reais aos cofres
publicos.
Da mesma forma que não cabe ao Sr.
PresidenteRepresentadointerpretarparcialmentenoÍïna regimental
cristalina e expressapertencentea alçadado direito adminisfativo,
não é matéria da presente representaçãofazer suposições da
motivação de tão anti-regimentalato" nem alegando interferência

direta do Executivo nem de particulares,resüando,neste mérito,
lamentar que o princípio da transparência seja relegado a
antepenultimoplano destagestão.

A mera leitura do REGIMENTOINTERNO
DA CàmaraMunicipal de São Paulo demonsta o absurdo,a
improbidademanifesta
:

Art. 214 - Considera-se autor da proposição seu
primeiro signatário, qae deverá fundamentá-la por
escrito.
Parágrafo unÍco - Ás assrnaúurasque se seguirem à do
consideradas
de
apoiamento,
autor
serão

implicando na concordância dos
signatários com o mérito da
proposÍção e não ^or{erão ser
.
retiradasapóssua en
Art. 211 - As proposçõesconsistirão
em:
I - indicaçÕes;
ll - requerimenfos;
lll - moçÕes;
lV - projetosde emendasâ Lei Organica;
V - projetos de lei;
Vl - proletos de decretolegislativo;
Vll - projetosde resolução;
Vlll - subsfifutivose emendas.

O dispositivoffanscrito,fruto do regimento
juraram
lnterno destaCasa de Leis que todos os parlamentares
respeitarNÃo DIFERE UMA PRoPosIÇÃo

DE oUTRA,

porüanto
referindo-se,
A TODASAS PROPOSICÕES.

A

unanimidade de decisões anteriores,

PRECEDENTES REGIMENTAIS,

indicam a impropriedade

dolosada decisãotomadapelo Representado.

Como mera ilustração o

mars recente

precedente regimental da Câmara Paulistana ocolreu frente a
presidênciado ora Ministro da Justiça,Exmo. Sr. Jose Eduardo
Martins Cardozo, effi fato análogo, não admitindo a retirada de
assinaturaapósseuprotocolo,haja visto que, depoisdestemomento,
a atividade e desejo de todos os demais apoiadores,livremente
manifestada, fïcaria prejudicada pela ilicitude de um membro
isoladamente.

Tanto e verdadeque, se üal invençãoabsurda
tivessequalquerrespaldo,como frcariaa proposição
do representado
já instaurada?

O frágil processodemocráticoe dependente
sob penade
do esfito respeitoàs suasnoÍïnasinternasexpressas,
poucojustificáveis.
sujeitar-se
a tiraniasquesirvama interesses
Como sabido no

âmbito do

direito

publicoé resfita ao que
administrativoa posiçãodo administrador
estáescrito,nãoseadmitindoilaçõesou interpretações.
Eventual estabelecimentode interpretaçãode
tempo ou espaço de norÍna regimental, visando a resfição
casuística,ilícita e inoportunae desleal,imoral e ilegal, tipificado
comoato de improbidadeadministrativa,a teor da lei 8.429192.

Art. 11. Constitui ato de improbidade
administrativa

que atentacontraos princípiosda

administraçãopúblicaqualqueração ou omtssãoque violeos
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdadeàs instituições,e notadamente:

I - praticar ato vÍsandofim proibidoem lei
ou regulamento ou diverso daquele
previsto,na regra de competência;

Com os mesmos argumentosapresentadosa
V.Sa. nesta oportunidade, recorreu o Representanteda decisão
atacada,tendo o Sr. Presidentemantido-ae remetidoà Comissãode
por
Justiça.Esta,por suavez não apreciouo apelodo representante,
falta de quorum.

Dessa forma, não se conformando com as
nulidadesperpetradas,frontalmentecontrá'riasa disposiçãoexpressa
regimental,homicida dos princípios democráticosda legalidade,
moralidadee fansparência,requer que V.Sa. recebae processea
presente REPRESENTAÇÃO, a fim de apuraÍ a príúica de
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA praticada pelo Sr. Jose
Police Neto, instaurando o procedimento competente para as
cominaçõeslegais.
SãoPaulo,agostode 2011.
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