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é-pÊ:{.Ë.sENTAÇÃ*

foÏ apres*fl;.adL1 em plenário, pãrâ sl'1;Í ;v;lïi: t'
afl{} rje Íç?]'
:ia<ão, peíc vercarlor iC5É XAVI[R LEiTE FILHO' no
Cc.nrissã* de ]usriç; e lìecJ*q:tr' íc'tí subnrecjdo
-Áçcls iiavirlo passacic ir,lla
das L.,nlerlijàs,,9 ã
: dl;s discussões pelo plcllário, s*ndo a primeira, a apreciaç5g
t: ^-:.---.*--t
- --- Êiegir'lent'al'
Esie

dccr:n'ir:r;C(}

propost'1
:.':='.:tiàat;l api-ovlcão poi' rtn':nirrri':lacje de tocía
interno, oç vel'eÃijc':-es ai'ei ':o
Fì;,eranr parte cia ãDri:vãÇ5c dc regirnento
nen ciclr:acjos:
l4::SA DIRETOR'A' - 19ç'3 - 1994
Di.:lnra AJves Fereira - Ilresiclent*
Francisco Cr-ispim de i''1eío - Vice-Presidente
loeic, Rafael Fiihn

- $ecr*tári'>

;:.ra Ì,íaria cie Soirs: (",arr,'alho - 2" Secrecário
coili155c)E5

RËnAÇÃç É Jul'i'iqj'
,Ê..n:ônio C!lscn tlomes Duarte - Presidente
l-r;.riic;:;cr: í-i-isi:irn de Ì'leio - R'elator
.ô,-r:tônio ì'Éer'r l)ïas Alçân"ara - Membro
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Â r,tcr,:jïiãt: dc,iì.,;giiir,rrtiç ïl"itet"tto ó uma publicacãr-'auiüriïad;ì çreii ì'io::r;,
(on1iJ c,5ta
;-:i-c:.-.,-: da üârr-,ara ï4r:nicipai r-ìe r\ssaré-ceará - biênio j'itlï- 1çì9ii,

:'tloi

r,ri-r.:dcres:

Antônio Cïlsr,n Colrtr.s lJilârte - Presidettce e'
lo,;e Alves FiÍguelia - \rïct-ì)residerite ':-Ì'íargariia cìe {Jlìverïra Pertira da Siirra - Secretária 'Ar:tônic'r Nelo Dias A,lcântar;r - lo Secrecário u
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tRi{Õ DA CÂt{ÂRA tsíLlNlClPAt

[']i:- Â:'S;:''i;r É

:.HAR.a. Ì'JLlÌ',Jii-.iPÃl' IJE A55ARE ciecreca e pronrirlg;:

,

ïÍTULO
DA COHPOsiÇÃO t ATRIBUIçÃo DA h{[sA
t-r-r- 1o. A Ì4esa da Câni;rra será ccmpostã de urn pre:ider:re' L!m t'ic*I

secretário'
;;residenre, uni pi-irneirc -(ê.relário e un1 segundo
pÂp,ACRÁ.FC, uhl lí:i] - Eirr sua au-sência ou impedimento,
s u bs ri cuído pirlcì \/;ce-presiclenttl'

o prc:ide:rle

será

da ì''Íesa far'se-á por r"otação stcre(ã/ rnedi:nte c:-:riula-s
')o
L . tb\ "i^i(:-.
corii i:rciicacão dos
irnpressas, rnimeogiaíadas,. dacilogra{adas ou manuscÌ-ìta-<r
L.

nl

nomes e resperii'i'o5 cargos'

pÉ,p.ACRÂfü 1o. Parã re-(guerdar o sigiio do voto/ cada cé'lrri;t 'scra irrtrodrrzida
eÍi Llr;iãr à '''isi:a cio
nr:ma scbrecrÌ-tâ rubri':ada pelo presicleÍìte e recolhicJa
p l en

ário.

votacão, o presidente ern exercício fará: Iciturlr
os eÍeito:, Que s':rão
dos votQs, defermirrendo sua aonrrg"n-, e proclamará
a u to me cí c;;fÌì etìf e etÍ'Ì Ë1l)ssa dos'
elei-.r: c trrais i<iosc:
P/iRAí.iI{.Áf {) 1". Irn caso cie enipate, ser'á considerarjc'
CeniIe oÍ, con(ílri-enteJ'
cc sci'l i::1:'Êo
Êrt.3" CJ irenri;,rc.,s d; F{cs; porlem ser destituídos e :fasr'e.jc.'s
r/{:le:(lcr e
pci
pc,i- irreguÍaiitl;de,ap()nt;rdã-ç enì representações subscritas
fin:iitja<je na {'cl.m;i
;puracias por L:ir.l;: cc,l",iissão especiaí, c,:nscituída para esrâ
PAITAGR^FÕ 2-". Encelrada

.:1o

ârt. i Í

r1este regitr:e

a

nlo'

pÃ;Lí1"í,i.:ÂFfi [l NiÍ:C]. Á. desciruição de rnerrrbros da Hesa, ïsoìrr.{atrtenie cu en1
ã:;-çr'-i::ilrardo
c.,niuniir,/ tjo:|itrl ,jerá rlo vot': de dois (erço:; (2/3) dos ver eaci':]re5'
clía-l'
Cincc)
e
(quarenia
o di:,eico de, anrnía r1efcsa, nurlÌ prauo máxirno de 45

Â.rr.40. vagand,,: r:orjos ou quaÍque:r rrrÌÌ dos cargos da

t'1

es:. ser'á tr; J':jjã()

inredi":ta re;;liz;:d.: eleïção para cctmpletar o período do nrandatc'

rÂpiAcliA.rc Lliiico.
',

Em caso cle vacância coleciva, presidirá a n(-:''/a eieicão o

ere:dÕi çn;i5 !,ic'so dentre oi presentes.

r.::. 5'.

a()i'',DF.

i-[ I'

MESA:

I - Resclrrei- (oclos os cãsÕ:r reí:lciorradOs Conl â €rcolìor1ll.:: inrtttla d:
;ra, datr,.'io ciência ao Plenáricrl' - Lì.tcclel- e t:-,arl,iar çircrccoiar, com numerat5o ;ri'o,- r
:r iei, cs p;'cieto: Ce tesoÍução, .:s in,ìicações, as tno{ões e oi
:::esent;tic5 !)Õ;-vereãrlor, enl sessãc ou fora dela, bem r'onl':'
:

-.:'-=:..tL,uJJ

*.t.-.
p!r!

'
í:
-Y'eCllÍlVO;

I

ili - Design,|-

o;1,J3!nìi]rìtL. Us l-{]embros das

cor:li:sllcs

perÍ,t1ane']li:'"];;

í-orr1 m:tói:i;l iegisl:rliv".
,V - Pre.srar itrf,:',i-trraci'le5 5obre fato reÍacio11;1;jr;
-.i' :-:i:ìi!e ntÌ suieito à íiscaiizat-ãc da Câmara;
y' . Eiaborar e en.ãn.iinìiar, ace 15 de agosto de c:da afi13,, : !]íO|:{]'ji.i:.ì
propostâ orçznientária 'do nrurricíçric';
ri:riì.ì€ïjcária rja Cárrrara ;j sef inclLrída nã
de c;i;.'a í.]XiJiÍìnte Ìl;,
Vi . Devoirler:' resor-trat-ia da Preíeitur"r o saido
Cãi:r:i-e ao fìnal do exercírio;

Vll-[Iabr)i'al.ã'pre5tãí:odecontadaCãmar:,.ì|leXá-Iãàd,;Execuriv<;
€ i-€:Ì1€tC-j;l .'io Trii:rrnaI

rJc-

Contas'

CAPíTULO II
Do Presidente
Art- 6o. Conrpete ao F resicente cia Câmara:
I - iì.etrtresentar à Cinlara en'iuízo ou fora

ll -

5r:l-.-sciruir

-.lele;

o Preíeico ncs casos previsros n3 lei c'e c'rL=;tlii:''iic'

n1!lÌ1!í10ãí;
íi

i - Teiar pelo oreslí$o cia Câmara,

pt l':';

rJireiic,s, garriiti;r.,

irrviol;rbiiïd.:<ìe e respeito rievirio a seus membro:;

l!' - Flrc;rninh;r às ;crrris-çoe5 competentes/ llÔ Iir;ìií''l ir:-r;:rt-o:'rc g:t'"'aI I it
rri,., i-l ) cia-s, 21 p1-opt,l:;iiõe: a.presencadas à cStii;:r;;;
\'' - f'trorrrtrlgar, no prt azo de 4B horas, as rc:ciilrõ'o:s d.l Cânrar;i ber;';
crmc];s leis rrão pron-;t:l;;:da: pelo Prefeitr:;
a-5 i'1í:'
'f i - Fa;-ei. uulrl!car os ;tÕs da Mesa, [:ent como ;s ;-esoli:r-fics e
p,:r eÍa prornrtl;;aci.rs;
\/ll - Dar and;r-je nto eos recursos interpostÕs ccnlrã ã,,tÚ5: 5eus ç'tl i1:'
[Jeciarar- eKrinto o mandato
Vei'eacc,les, noi €ãics previstos ern lei;

Vill -

do

Prcfr:itc',

ì,.. - [jtclar.:r .: <Jesrirsiçir.r rio vereador de stt-t a;rgo Ì'!ã ';(]l-ìiis-{io/
,.ìir pr-(:vi5to no parágra{o 7o, cio art- 24, d"s"t r*-';;ilrierllo;
.,. - i:,.eïli-eSentar Sobi'c .: itrccrnstiCuciorlalidacje dr: lr:i nir ;i{-? !1 :rir',i(ïfr'l:

- inrer-prec;r

e faze r curnprir

o regirnento itlteri:c;

i - Ccilrocar, pt-c:;idirr;lbrir e enc€rrar as sessõts:
,I Deternliiia:- .lo Secrcráric, a Íeitura .Ja ;t: t, C;r.: ((ritltlÌì:ti' t
-_^:-1

--.

t

XIV -

P,escilver :,:i:et-aIÌã.r-t€Ílt€ qualqr:"

'

quesLão rie ot detir;

oU negar a palaVrê ãos vereaíiore5, rÌo-Í !..ìf Ìr'ií-\,í :'1':::i:-'
iegirnelìÊo/ e n-;Õ perm;tir divag;ções ou âPârtci eslranhos;lr'] a5--5t'Ìl-l:(

{ ,KV -

í-oirr:eCer_

em ciiscrrssão;
y y\. 1 - Ì.,íanrer a ordem dos cratr:lhos, no plenário, aclctaiidcr
"
providênci:s cabíveis em relâcão ãos vereadores qtre ÌrrÍr'i3ìi-erri

-+

regímento;

XVll - M:rrrer a ordern no recinto da Cânrara, podencio soiicir.:r-; ir:t.t;
nece5sária P;ra esse fim;

XVlil - Declarar encei-rados a [rora destineda.ìo eXpedierìlÍ:

rrrr

-; ,rriclrt

do dia e o5 prãios facultados âos orãdores;

XIX - Dïrigir, superinÍender e disciplinar os servlçoí ;rijnrinìstr;ri"',:; rjl

XX - Assinar âs repreiencàCões/ os edirais,

as portai

i;s t çl e.<1;eiitllrt:

da Cânrara;

xxl - ìdonrear, promover/ suspender e demitir os sen,idores da cj1',:r..,
bem comc] coÌìcecjer-lhes férias, licencas, âbonos cje íalr;,',
ãFosenradoÍ-ies/ disponibilidades e àcié-ecimú cje rencinriIfos
<jetet'nrinacJos

por lei;

XXi; - Proniovtr ã responsabilidade adririnisn-ativ: , civil e crìirilt':ri ,jol
-seividores
a

dminis

t:"a

cJa Cârlrara e dererminar a aberturâ de sirldicincl;: e irr:1rérilt:
rívos;

XXlli - Decrecar a prisão adrnini:trativa dc frrnr:ionárÌo câ
cmiisão ou rernissão na prestãcão de conca-r

;

Cám.:rl
::rji:i,'-.> -. i, it;:

Ce

dinÍiei,

ar

d{:)t.tCí),3-5 'll (; iïì{:n Í..ìi1:l

c.,

sr-ra gua:-da;

){r'il\1 - tìequisitar ão executivo ì'íunicipal
consigilaC;is à Cârnara;

XXV'Ar,ricrizpr as despesas da Cârlat'a, nos limir.'s
oLservarjas as foi-maÍidades legais;

dc-- str-' í) t- iâ tìì

at t1 c

XXVI - F"{:resenrar, no fìnêl de

set.: rnendaco õe Plesíceiit'":,
dos ci-abaíÍros tìa {-âinara;
.i",!ìÁCP-AFC UNICC - a fórmula pârã; prr;mulg.rcãt: ri;s ir,i: '
::i is:;s no irem V deste a!-t;go/ é a segi,rintc;

*
'..:-lii

"O Presiderrre da Cârnara municipa!:
r+-L
f :co saber ua Câmara MunicipaÍ de ,ôssare
;te iei (ou resolucão);"
Ãr-i. 7o. - (ç'rirpece ainda ao presid€nrét:

airrc'!'ol-i

e Í:itl

a)/

I

l

tr: c,i'il.ii

T
i - 5e no r'-cinto da Cân':ara íoi cornerido grtaiquer
) - Ëfecr:ar prisão ern fì:grante/ apresentatrCo o
cc,a-lprt€rìíe pãra a lavratura do ãuicì;

lnríraç;i"',: p:erial;
irr

a

j"raror à ;utot icJ:'rl.

b) - Comur':icar o faro a èLJtoridede policial, se nãci houve:'íiagrairi.r-:"
- 5e as conlas do Preíeito tiverem sido rejeirada.i preio plenárío,

li

ex;mina:- a possibilidade de:

a) -;\presenrar denúncia para cassacão do mantlato;

b) - Rernerer o procerso ao Minísterio Público parã os cievidos fins;
Art. 8o. - Enquanro estiver conl o uso Ca palavra, o vei-earJot , no ex'ercir-ic:
presidênci:, não poderá ser inrerrompido ou apaiie;iic:, ressãlvada

,J-

apresenração de questão de ordenr.

Art. ?". - Ao PresidenÊe, é faculudo o direito de apres,:rrt.:r proposições .;
co:rsideracão do pienário, mas para ciiscr:tí-las, .ìeverá;fasrai.se da Presidêrcia.
Ê.ri. íO". - Quando o Presidenre ornitir ou exorbicar de.çuas frirrções, qiialqirer
vei-eador poCer'á prot€-scar con!rã o fato, recorrendo ao plenário cula,Secisãc
sob,erarra derrerá ser cumprida pelo presidente, sob pen; dr: ies;írlicic,.
CAPíïULO III
Do Vice-Presidence e cios Secreririo:
Compere ao Vice-Presídenie:

Í - Sri[rstituir o Presidence em .sua ausência ou

ii-rrpr-.ríirìrêi-]1o.. \: c]íiir

è

ine-srna auto;-idade, de acordo coÌ11 Õ regimento;

li - Comnete ao primeiro secrerário, lavrar ;r ar; dat 5t5s,;,:-5, i';:çirrclo
(on5ear suscintamente 05 a5suntos tratados e a-<sirrá-i; ir-rlf;r:reiiie r:orii o
p re-s

iden ce;

iii - i:ncarregaÍ--s€ cle
lV - ,fusin;ri com o

l!

{ì

)"'

todas as col-re.spontlências oticiri,r <ja {lâmar.r;

presidente os atos da FJr-s;

e as resclu{óes rjã

i-'f.'--r-.

ii-'

V - L;;ter

a

Cerelrrrïnad:s

chamada rlos vereaciores "ìo abrír-se .i sr::;lir> e

Li,:--"

ocas,iões

pelo prt'sídente, arrorando ü5 ,:ci;ri:,ar*,:ïriretrto5

e

ausêr.icias;

Vl -Lera
con

aca, proposições
heciilen to da Câmara;

e denlais papeis íìu,r

Vil - F;zer as inscrições dos or;dcrer;

m

clc'.;t?!r;

J{ir

cio

-l
Vlll - Âuxiliar a presidôrrcia nâ ínspeção dos serviços:rdn:ilisrr-;si,,,s1
Ci

i-,ra

7j,1

ra;

iX - Cabe ao prirrreiro secrecário, preenchei- formuláiìc,s rle rlr:r:úrir.i.rs,
reciamacões ou quaisquer scIicicações que íor-em íeiras pei<::; r,ercarjoi.,:r,
ou quaísquer cídadãos munícipes;

X - ïodo 5ert'iço de arquivamenro de docurnenros d.: Cãrrrara
será de responsàbilídade do primeiro secrerário.

Mr-:r:iciçr;1,

,1.r:. Í2". - Nas acas das sessões, serão transcri!as, na íntegra, as decjaracõe s r1t:
crc, quando so[icitada peÍo vereador"
As Proposicões e demais documentos àpresenizdoi c=11 sessões:;cr-,lo
reíe;-icjos spenas com a indicacão de s€u objecivo, salvo i'equerinre,sco de,
r:-anscricão integral aprovado pelo plenárío.
PÂRACRAFO UNICO - Nas comunicações sot,re delibera._ôes cia C:irtar;,
âpenas se indicará/ serÌì identifÌcação dos vor05, se a nrecjid:l foi ti:;ii:i,: p,rr
unaninridaci€ ou por simples maioria.
A,rt. 1Jo. - Compere ao segundo secrecár;o, auxilíar c prirneiro .l;{:cir:LéÍ jçr r
subscicuí-Io no seu impedimento e ausência.
CAPITULO IV
Dc servíço adminisrrarivo da Câni;r;
Ai-1" i '1 o. - Cs servicos adtninistrativcs da Cârrrar"r serãc regriaiïe;rt;rios pc,r
resoíuçc;es e execuLâdos sob orientaçãci da Mesa;
ri,ir. 1.5o, - Terão a forma de portaria assinada peio presicÍenÍe, os ;ic,s l.el;r:i,os
aos se n'íd'ores da Câmara;
Ar:. 1i,n. - Alórn dos Íivros nece.ssários ao regi.srro dcs se,us *to: adiiiir'ri.1ì:ràí;!()r
; Cinr;i':.: rerá ainda os seguintes:
d I - Termo de Cr:nrprornisso e poss€ dc' prefeic<,., \/ice-prr:Í'rir' r,
,.

vcreadores;

ii - Ata das sessõe.s da câmara e das reuniõ.es d-ls cÕrì-iiiiõesj
ill - ïranscrição de leis, reso!uções, inrrodrrçÕes, ;:crrrarias.e den:ais

da Mesa e da presidência;

;rr.:s

lv Registro cíos proietos de rei, proiero: de resoruçóes e cji.rrr;i.s
proposições aprese!1rãdas pelos ver.eadores;
V - ProtocoloPARÁCR-AËO ÚNICo - os livros sel'ão aberros, rubricac'ios e enceri-a,:lç.s
i:elc
uresidente da Câmara.
Art- i7". - Poderão os vereadores interpelar a l.ie-sa :oi;re os s..,,,i(o,.
:cministrarivos da cârnara ou sot,re; situação do resperrivo peisr.r;r,
t,o,.,,

corlìo àpi'eJencàr, através de proposicão, sugestões sobi-r.i esiêj rïìêÍérí.1j.

&*

.lilg;rria5fl|É

Tl Í'; LO ii
DA COMI55AO

CAPÍïULO

I

Das ComissÕes Perm:nence:

.=::. I3". - A

Cânrara terá as ieguint€i cornissóes p€rrnãnciltes:

l-lusticaeRedação;

il - Finari<:s e Orcamentos;
lll- Cbras e Sen,ico Público;
lV - Educação,

5aL.rde e Assistência 5ocial.

Ar.t. 19" . - Conrpete à Coniissão de ]ustica e Redacão, in*rri.rr:,t:i --.e sol,re o
:ipecto jurídico e a redação de ir:das a,s marérias subnre,tiijas ìi:r;rcci;r."ãc di
Cânrara, re,.s.:lvaÕ'as àquelas a que r:ste regirnento der, e>:piï,:ii;itrelìt€ i1r.rfr.l
ira

nr i c;

cão.

PARACRAFO Ur"illCO - Compete unrbérri à Cornis.ção <1e ]r-r-..riç;:
m;niíestar-se sobre o nrérito das uroposiçóes relarivas a:

e

RerJa<,.;r:

I - Organízação interna da Cârnai-a;

ii - R.eginre ]urírìicc' rJos seryidores públir-os

rirurricipai-s

- Contpete; Cornis-ção rie Firianç;r: e Orc;inent,ls í:r-ì1ir:i ir.:re(el- íí:lìí'i
i,)ccs os àssLrnios do c;:ráter'financeiro e erpeciairrlente sobl-c:

,1,.iÌ- 2Cto.

| - A proposre orçaÍÌrenrária:

il A prest.rcão de conr; do prefeito e da Mes.:,:ía C.-rrr;ri';;
lil - AJ proposicóe5 que fixam os ..,encii-r:enÍi)5 d. f;:lrci':n:lisnro,

licn-l

cornc a renlurleração do prefeito, vice-preíeiic', r.:r'r-sicl,.:nlr:r,-J.:t--ini;"ra
d os tr e t e.: dor r:;

e

lV -,r,s pronr:sicões reíerenÍes; marcria rriburár'ía, airercur-a de créd;tos,
empréstin'ìos púbÍicos e ês que direta ou incjiretarnentr: ãlteÌ'en1 2
despesa Íru receira do nrrrnicípio, aierretelr i-espc,rrsai:iiid:rie erár.io
municipal ou inrei'e.qsern ac crócjito f,.riblico.
:Â.RÁCRÂl-O 1". - Conrlic.cc aiiria à corrrissãc rj;: fin.:ní.rr r::;.:l,jcr;Í
ÍlnaJ do proi{:ro de iei or'<arnetÌréi'i;i.

a r'ed:c;jo

f .AiìÂCRAt{} 2". - Para ernÌtir parecer soi;re : pre-st:cãr rje ,-r,;; 1";,5, .: coti:i,.;sãc'
ie Financas e Orcanrentos poderá visrnri.:r obrãs e .se:'.nriçr,-s., í3x;,n1iir;lÌtrocessos, docurlrentc's c p.:peis nas i-rt.ìrticõqtr nrunicipris, i>erii /:iìrilìo ri*1ir-it;r
il o preíeito esci.: recirrierì r()s cciÌì!jlc ni€r1 r; rc:.

.::c. 2l o. - Conrpeíe à '-onrissão de Obras e Ser';ços PúL,ilco-ç errricit tr.?rec.'-,
:cai-e !ocjc s rss prc:ietos cíe Iei atirtentes à realização cíe rrhra-s e e);.tr-i]c;í.) (l':i
c
rÊ.1 ico5 presg2dos pelo trrunicípio, au!arquias, erltidàdes parlc:cat ri.s
ccn.ejsionárias de servicos priblìcos de âmbito munïcipal [:enr c.ort.tc cs pl-ciicto:,
cue disporrftam sobre acivídatdes agríc,olas, cornercieis e iriclustliais.

,trr. ZZ". - Compere à Comissão de Ëducacão, Saúde e Assi-'têr;cia Sociai eiriirir
p::-ecer sobre C)s proietos de íei referente a educzCão, en:inc; e ziIcJ,
p;rrimôníos hiseórícos, esportes, higiene e sâúde pública e obras assistenciais.

;!-t. 23". - As comissões perÌÌÌanenÍes compostâ5, c;rj; uïìle/ de tì-ôs (0i )
nienrbros, devem eit?r conJtitrrídas no máxímo ãté ã {e;{eira rer.trriãc,:rrJináril
C: Cârnar-a, e, logo em seguicia, reunir-se-ão para 6lr:g1er r€specrivãmílrÌte c,
pre_.i<ìenre e o secrefár-io e deíii:erar sot:re os cJ!as de rertni"'ro e ort.íern iiorr;bailio.
PARÁClìJô.FO 1o. - O presídente
comissões permanentes'

)-

da Cârrrara não pocierá f;r;:er parro.

!lJl

-

PARACRÁFA 2"" - O mesmo vereador não pode ser indicact:, p;ra nr;is C* riês
(03 ) comissões permanentes.

Art. 24". - Os membros das ccrmissões f.lrrrnâtìentes terão iïi.lÍìci:io cìc uilì ;lìo/
pernririda e recon Crlção.
PAFACI{ÂFO i'. - Nos câ5r;5 tje vagã,. licenca cu in-rpeJitiienl<,. cabe ;jc)
presidenre da Câmara designai- substituto, escoli:idc, Ítt::ìore cile Íro:-síveì
c€i:ii-c cja rnesrna Íegenda, out,idcr c lícler do partid,r.
?arágrafa 2o. - 5alvo rfioti\/o de {crrça nraior de'vidamerlte ccrnrptoi'ario, oJ
) reuniór:s oi-dii',irras

menibi-o.ç cjas con-rissõ€s, se nãc comÌrarecereÌx a rrôs (0f
coniecuriVas/ sei-ão descituído-ç J:ei.} pi-esidente da Câi,::r;.

Ayt" 25". - Conrpete Êos pr€siderties da:, coirrissões:

l- Con..,oc;r'e Fres;ci;r as reuniões ordinári;s {: e)itrâordinári:s

da:;

,-nmi<<Ãc<'

li- F.eceber a matéria destinacla a cornissão e desigr::i--{ire rtíator.
lll - Concede r vista, pelc pt'.tz r-r de trê-s (03 ) Ci;:,r, ;ci:; mtenrbros

d;,

conríssão pãrã ãs proposiçõe5 que se enÍ:ontrarÍi er:: regìme de tramic-:cã,;
ordirá;-i:;

l\i - Zelar peia obsen,;ìr:cia cios prazos

concecririos È cor-rti-ss.1o

e

ordenr do-s crabalircs;

V - R.epresentãr;i r:oirriss;Jr., n;s

r<:íações

corn ê

l*, e s.:

o-r

o plr:r:ário;

PARÁCRÁFO Ío, - O pre:;ider:fe:;ó terá direito a \/L)tü enì c:rc dc' tfiipa{r,r.

pei:r

:.l.LiCp-AFA 2". - (]':alquer rner,hro de con,'iss5o poderá i'.'^:'por l*c!rso à<ì
:.ieiáric concra ato do prerldente'
.:.r--. Z6o. - Salvn decisão enl contrário dc plerráric, será ,Ce quilrze ( I 5) dia:;, a
,:--n.:r cia daca do recebirnenco da m;ttérià/ Õ prazo pãrã ã cotrrissão ex.;r;i::iecer, o qual concluirá sugerindo a adocão ou reieíção rJa propcsição c;u
.::resenCando as enrenrJas ou substituriVos qrre iuigar necessilios.

:,iF.ÁCRAFO Í". - O presidente da corriìssão terá o prazo irrevogár,el de doìs
lO2) dias para desigrtãr o reÍacor/ o quJl apresencará 5eL! par€cer dencro de
:;nco (05) dias prorrogáveis peío preside!rte, por ntais quèrenta e oito (48)
ir o

ras.

PAP.ACRAFO 2". - Fiirdo c prazo sem que o l'eiàtor territa se prontlnci.ìdo/ o
presideÌlte evo€ará o processo e emitirá o p:recerPARÁCRAFO 3". - Cl pàrecer da cornissão deverá subscriro peíos que a
àpr-o\/arenì/ devendo, todavia, o voto vencido ser ãpÌ-e5ent:do em -seDãÍ-êdÕ.
Art. 27". - No exercício de suas atribuiÇões, as cornissóes poderão convocâr
p€ssoas inreressacja-c, tomãr depoitnentos, pedir as iníormacóes (lue juigar
necessárias e terão li\,re ace-cso às rlepencjências., arquivos., livros e papéis das
Ì-eparricóes municipais nrediance solicitacões da presidente da Cânrara ào
p reíei to.
PAFÁCRÂFO UNTCC - 5errrp:re qu€ a comissão soiicir:r iníormacões ao
prefeito ou audíência preilnrinar de out. a conri-ssão, fica interrompido o Pre?o e
que se refere o àr:.. 2Í>" ate o recebinrento dcrs e.scÍarecinrentos, não pocl'etrdct
esta incei-rupção uirrai)âs-rÂr Cez (.i 0)'dias.

ltt.28o. - Ém situacocs e:peciais <ievidanrcnte jLrstifir..:rdas, a comi-s-sJo podera
:olicic:i. da Cânraia a prcri'ogacão dc prazr: esrabclecirj a na " capri!" cjo art.
1La

PiiRÁCRÁFC 1o. -

o plenárío rìegar a Irrorrogaíão solicìtadã ou -se concedic;i
seLJ pronunciatrì€i)iol Õ
presidenre da Câmara designará uma Coi-nissão Especiai cje três (O3) meiribros
D:ra exarãr parecer no prezo improrrogável de seis (Lìó) dia.s.
Se

a prorrogacão, coiìcinuâr a comissão sern enritir

FARACRAT:O 2". - Findc o praio previsto no parágrafo anterior,;. marriri: scrá
incÍuída na ordem do dia, para delïberacão.

,!.rt. 29". - Para a elaboracão da redação fina{ do proiero, .: Cornissão de JLrsiiça
. F.ecjacão terá o prazo de seis (Oó) cÍias úteis, a pãi'tir do recebinren(o d:
... -.: -: CAPíTULO iI
Das Demais Comissões

.l.rt. iOo. - AIém das conrissões permanentes, a Câmara pc>derá cri;r.Corniss':e.'"
Especiais, Comissões de lriquerito e Comi.ssões de Reprcsentaçãci.

- /ls ccrnissões Especiair e ãs crrnissòes cle lnqi-'r,r'írcs, sÊrir-r
eIÌl reqLtei itri'lnto tl-stritr>
Cc:rSiilrilda S pc( propoStã de qua!Cuer vereador,
dct plená;-ic' tr:
lirrr:ciadzc'
à
ap;-esenc.:do durante o expeCierl ie c subïretido

...,

r.

J i o.'

orienr do diz da sessão seguinte, cit!r'e.ìJ rnatérias de dïscr:ssio Linica, apr'':vada
por nraioria abso[uia dos mernbros rJa C'in-rar;'
rÌo
Art. iZ" - .. As Comissões Ëspeciais terão às finalidades especific;ci::s
acão
do
deiiber
e):pre-çsã
e
salvo
constituição,
r equerimenro que propôs sua
pc:lo
presidente
da
(03)
desigrrados
rrrembros.
plenário, serão conrposta de três
scrá
c
requerente
parridária,
coí11o
[ren:
Lâ,-r..,r.",'observada a representaCão
inciuído na cotrrissão'
pA.RACRAFO 1o. - Ao aprovar a Cotrstituição da Cor::is.,.ãc [.sr:'eciai, o pler':jrio
flxa;-á o prauo para ã conciusão de seu-ç trabalhos e apresenlâção cio r-elatóric'
finai, o qual, em 5eguida/ terá a mesl-rtâ tramitação dos p::recere-< ci:s conrissõe-s
p€ rmÂ n en Íe5.

pARACRAFA 2". - Se a cornissão Especial não concluit seu,s trai:ali.ros cientra
do prazo, ficará aritonleÍ:canlente extiiltâ, salvo 'e c ;:lenário l'cuver apro'"ado
a prorrog:ãcão do seu firncionamento'
PARACRAT-O 3". - Não será criacía Cornissão Especial enqu;nco esri\'ereni
íuncionancío duas (O2) outras.
lVt. iJo As comissões de inqr:érito, criad;s por prãZcr cer'!Õ e sobrr: fat,:
Cecermin,:do, terão a Íjnalicjade de;p,urar irregrriarídades.rr.jmit;isiraciYa-s dc
EXecutivo, da Ì"iesa ou de verearJores., no cjesenrpenho de suas íunCóes, e serãr:
corÌìposras de ç'ês (ü3) mernbros escolhicios ehtre o.5 vei:{'jadoì-e5, pr{i-1er1';ntjc:;
vaga do àutci dã sçlicit.rção.
PAR.A.GR-{FC 1'. - P;ra a coilclusãc' de seus trabalhos com âljreseni;cio de
parecer sobre a pro.edência das clenrlncias, as Conris-çõcs de Ìrtquóiii'.; :ttic c
prei.r cje trinra (10) dias.. prorrogávei çror niais: det (l0) di.as, quando
sol!:icado c apt"ovaio peio ;rÍenãrÍo.
PAILACRÁFC_ 2". - Aos clenuncÍados -.erá asseguràdê ãiÌipia tieíes:, -setlcc'-lhel
facuÍtado o prazo de cinco 1O5) dias para eíaboracão rje sues ra;ões esr:rit:s.
A.r.t. i4."" - As conrissões de representrções têm pcr Íìna{id:tíe repre-setri:t ;
Cânia:-a em êtos exterrlo5, de caráter cívico ou social, e serão {onrtittJídes por
deliber-acão do pler:ário, a requerin1ento de qu;lquei- vereai')l-, oLt Foi
designacão do presidente.
PARACRAFO 1o. - O numero de rnembros da Comi,çsãc, de RcpreseritaÇ:,o ttãr'r

poderá ser superior a tr'ês (A3), observada ã

pri)Dc>i

.iorr:iid:-.;it- f

',

repr€sentacão partidárïa.
PAP.ACRATA 2". - O autor do requerimenrô qu€ der origen-t
Comissão, será sempre convidado a riela participar.

TITIILO III

i

cor-isli:uiç.ic

r;.":

É"

?+

Dos Vereadores

*

t
t
t

c.n.Pítut-o

:t'-.

A

à deliberação da Cãniara;

lV - Propor à cârnara todas as nredicjas que iuigar conveniefllí':i;Ìr)5
muriícïi.:rt'i l-eni

interesses do Hunicípio e a seguranca e bern-escar dos
como impugrer ãs que lhe pãreçãm concrárias;
+\.
para trabalh:r r:tlr
í!'ìír-r"ico
i Cta" vereador terá direito de recruúar umã pessoa
às
t'errrunere(ões ril
que
de assessoramenlo do mesnto, sendo
recrucado serão pagas pelo vereador'

fr

a
nt
b
b
iü
b
t*

t:.
te
Ffr
*

V
*

w
F
w

Dos Direitos e Obrigações
i 5 ". - São direicos do vereador:
I - Vonr na EÍeição da Hesa;

ll - Fazer parte cias conrissóes' na fornla de-rre regimento;
lll - Participar c,e tocjas as discussões e votãr as proposições subnreride:

)
*
*
Ò
*
*
*

,4

t

Â;-r.

lóo. - 5ão obrigações e deveres dos Vereadores:
Desincomparibilizai--se no ato da posse e íarer declaração
bens no início e términc do mandato;

í-

púl:li':;

rìr

l1 - Residir rro ìu{unicíPio;

ill.Votarasprooosiçõessublnelidasàdeliberacãoc1aCã*rar:,.
lV - Compor!?r-se eri.r plenário com devido rJec"'ro;
'./ - Cberíecer as norÌl1as regirnenrais;

Âri. J7'. - 5e qualquer r.ereador cometer/ cientro do reciri{o '|a í-it-:::;i,
€){ceiici que devam s"1- r"primidc-<' o presidenre tomará utira c{al -scl3i:iritcs
prc','idências conforme sua gravidac{e;

I - Advertência reservac'a;

ll - Advertência em PÍerrário;
lll - Cassação cia Palavra;
lV - su_spensão

V.

cia sessão para

Propost.a <Je cassação
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entendirnenlo na sala da ç:r'f.:siriôtL':i:;

de nlandato por

-

CAPITIILO iI
Do Uso da Palavr;

ir,:fraçãrr

dgs disp.c:;tol

iì(-ì

b
I
â

a
â
n

j.r!.jEï..Ot,etearlorsólrsar,á6!.-pal:vraenrplenárioen;tr.ii:r:i:.l5eii.:gi-:;e
an'es do início cia 'sessão"
irsc,';ró-na 5e cie!;:i-ra da L'mara
i - Três nrirlutos P':ra:
da ara;
a) Apresencar i'erificação'ott inrpugnacão
proposicões;
b),Apresencirr reqi-!erïrnerÌcos e
c) JustiÍìcar urgência de Requerirnenlos;
d) 5olicir;r iníornração sobre os crab:lhos ou â paur'1

*

A
*

t

a-

,h) Errcaniinlrar a votação;
I 1), lrrstificar o voto;
')'
1j S"li.itot adi.:ncamento da discussão;

*

t

b
t*
n

Sclicit;;" pror';-ogação de sessão;
nr) ReqLrisitar docunrento5' processcs, l,ivrcs rru public:cõe-< e;:istenie,s

l)

n;Cãnlai"asobreproposiçõeseildiscussãonoplenár'io;
It - nut ( 1o) minutos Para:
.{'ì} 'irn;.r.; de as-sunÊo cle interesse çrúblico, no expedt'ente qli:t.l cic i'scl'ito
\í. Ío,n'. tÌo arrigo ó3o;
b) Discutir c;ca dispositivo articu|,ado do pro!eto de {ei cr-l ro:soii:çic;

!r
Lr

h,

LG

h
LC
b

c) Debater requerinrerlto, tnocão oir indïcacão;
d) Discurir a reri;iião finaÍ ria-r deiiber;cõe -s do pítnár ic;
e) Fal;*r en: "e)íplicação pessr:al'o rios lerïì1os clo arr' 87"'

lil - Qu:irenra (4'C) minutos Pata:
cje Lei ou resolttçc-to::;
''!) Dolrn,u,- eng:{oi:a6amente Prcietcs
bl D*irtt.i'vÊios aPC)scos pelo Prefeitc'

F

ta
*

FG
*
*

n
9r
2
lü

i

e) Levarltar questão ríe ordem;
í) Sclicirar veriÍìcação cle vo*ção ou de presença;
g) Aparteal- na forma reginrencal;

;irr. ,i9o. - O Vei'eador que so!iciAr a palavr; deverá, inicì;rlriltnrr:
qu:l

cier-i;i";i'crrr

rio ll-tigo anterior o fal, e não poderá:
I - usar a palavra com finalidade diferer-rte da indicada n; solïcitacãr);
ll - Desviar-se da matéria err deba'te;
lll- Falar sobre ntatéria vencicia;

,:ias Íripóteses

l\/ - Usar de linguagem

PróPr-ia;

Ultrapassar o prazo que lhe cortLret-;
VI

Deixar de ;ìtender as advert€ncïas do;rreridenie

'

b
h
t
A
â

A
â
*

t
t
t
-

b

F

?
!r'
b
Lt
-

ts

n
F

F

F1-'

t

ts
tsD-

n
IC

vr^
7__

F-_

fr

::. 41.. - Qu;ndo rn:is cje rtm vereador- solicitar a p:lavra sinrultane.:rncnt(,.r ;
ern primeit'o lr,;t,ar ao altor ci; prt;posição ettr dsbate e
":i:ir:cia: concecjerá
. .. a:e:,:'crei que tenham pai-ticipado das conissõe5 qtre a aprer-iaraÌ11 e/ ar.Ì:
-, l::, Ce rn:r,eira alternada, e a vereadores de Partid6s diíer':rites.

.i::. i j'. - Os âpartes devem s€r expressos em cermos coÌtese5, pe rrrtane':enclc,
: ape,-reence de pé enquat'ìto aoartcia e ouve ã respoilã do.:pa.te.rCo.
F.ÂF.ACRÁF.3 Í". - Não são permitidos apartes paralelos, sucessiv<ts oil 5er'Íì
Ilcença expÌ-es-sã da orador;

?ÂpÁCRAFO 2". - Não e permicido apãrtear o orador quc íala "pela ordenr.''
ou pâra encanrinhamento de voc:ção, declaraCão de ycco e en'ì explicar:ã';',
p ess

oal.

Arr. 42" . - Os ciebates del,erão reaiizar-se com dignidade e orCem, curnçrrínrii:
aos t,ere:dores, atender ainda às seguíntes determinacóes:
I - Fal,:r enr pé, salvo quancio €ncontrar-se enfernro;

li Drrigìr-se rempre ao Presidence da Câmâ13, r.r6i1;11o liera
salvo quando responder è âpàrte;
III - Reíerir-se ou dirigir-se

;

ã ouíro Vereador pelo crat.-:men(c de

Ì-1esa.

5ei'r

hci

or-: Excelêr:cia.

oAPiüR-AFO UNiCO'A obrigacão de falar ern pé, prrvisco no Íceir j desi*
arcigo, não -<e ;piica ao pre:idenre"
r-.t-r. iJo. - O presidenre soiicitat á
segirintes (i5Lrs:

illlil

:o orador que

interror.irpa

o

,;{r'-sct.l-so ii<:s

Leirura de requeriirento de urgência;
Cc'nrunicacão importance à Cârnara;

- Vocação de requerir:renio de proi-rogacão de

lV - 5olucão

se-ssão;

de questão de ordem

CAPíTULO III
Dos l-íderes e Vice-Líderes

.-.i. 4'1". - No pra;o

de Cez ( 1O) dias, a confar da posse C.r Ì"iesa, cada parcicio
líder e vÍce-lícier para servir de Porta-Voz;ucorizac{c ittnr:o:c:s
L^'r::os dJ L:màrã.
c'e,,e incjicar seu

PÃP.ÂCP.AFC 1". - Enqriancc tr.ar: i'cr' íeit: indicacão ;r Ì'Jesl, :eri consider,r<j,:,
jícer da i-espectiva repr€sentação partidár-ia o vereadol r,-rais r"totad,: qre e-s'.i'.'e:r
::Êience à sessáo.

. ,- í.
:;.i'6\ri--Af
i-

+o - Ì"{a.s suas
LJ .a
'

iir- ser;

bstituírJo

s;l

1.;,,-.i.: res p

f.:1i;s, illrpedirnerl::t:'! c aLttôlrci;rs cil

t r:ri rl

ir:., c

ectivo vïce-l íi:lti-'

Tí,ïuÌ.() lv
. Lìas Sesrõcs

CAPíTUI.O

I

Das DisPosições Cer;is
perm:rnecel. no plenárïo c,s
A:-t' 45o. - Duranle as 5es5óe5 somente poderão
attdalr:encct rios
vereadores e 05 funciorrár-íos da Secre'caria tttcessários:io
trabailros.

periÌ];netâr no i:lenÉr.io 65 çi111r'iri"rrìos
PÂRACRAFO 1o. - Também po<Jerão
iio piL:tráric;'
ofìciais da Câmara, não poriencio interferir direca oti ìttdii't:t:trnente
pARACRAFA 2". - os repre5eilÍânee5 crecjenciados da linprenre 1ç'1-';e lr'lgar
resen/âdcs no i-ecinço.
pARÂCRAFO 3o. - Nas -<essões de eíeição da l'íes:: Ditetore rião:it?Í": pei-rnir:icc'
a presença cje convi<jedo5 rlo plenário da Cârnara'
a p:l':"r;;
46" . - Em caría prirneira sessão t:o môs se:-á conce.iíd;i
\Arr.
'plenário e na rribuna cja Cârrrai-e em ar-ó dois (oZ) cici:dãos rnrl*icipes'
quattrìr.l iil:rr ilr: ;i";
PARACP-A.FO 1". - O ciciacjão só terá direito à palavr;
Secret-:ria anles do inícic da Sessão'
i:AP.ACRÁFO 2"" - C.a.,Ja cldadão t€rá o ciìreiro à J:;l;i.'ra P{:)f './;t:te {lÌÜ)
rnitr

u

ios

.

pÂpJrCILA.FO J". - Duran(e cocj: a palãvi-;i Cc cirj.:iiãi: i:iiie e:1í\'ei eiri Ti'iirr"i:a,
tei-á que ser respeif;do pel':s \/ereêdore-Í.
t-t ou a seils 5{:ffei-ìl'los
Art- TV". - 5e o Prefeito sollcitar, e câmara podcrá çruví"1,:,
5UJeiÌ-;ì5 5 {': r.Íu i íl | {:5
e
enr sessão dri-stinacia e'xç{u-sivani€rìte a a'sia fìn.:lí':l;rir':

prclo presitierl ;t-';:1-'*s
ciïa c a hor':: da s+ssão serãr: designari'rs
a
.l
Prefcito"
errterrdirnento í$rïi
ll - ïer-minãdas ;is e:rposi(õer do Fi-efeito e rJcs seus .5{:ci-eÉáiioí/ càcã
vereado'r ctri-á o prazc de det {1ü) tninutos par:, solicitar esclai-ecii-íreiìÍ''li

I

o

conr

p

Iemetr tã r:es;

ì'{ão é per-n:ir.ido u-p-ç '"ereaCrirÉs;ìrarterI as c';lpo:lcões dg Jli:*Ís.írrr
ou seus esclarecinienrcs acì!cionais, trr:nr ier''ant:r questiler e5:rrni-l:s;c,
assunco da reuniãr"
Art. 4Eo - Qualquer ciciadãa ç,r+aerá ã55isrir às sessót:s de Cânrara n:l Pilrt-i:r dcì
recinto que lhe é reserva,io desie que:

lll -

| - Apresence-se decenCerÍlelÌte traiari*;
tr**.

:l- * l*rir ã

I

ll - Não Porte armas;
Ill - Conserye-se em siÍêncio duranle os trabalhos;
IV - Não interpele os vereacjoi-es n€rrr nrarTifestr: apoi,:; oti des.:ìirro'.";:'r;1.,
ao que se Fassa enr Plenario;
V - Atenda as determinaçõei dã Me-sa'
PARAGR-AFO UNICO - Em caso de inobservâncía das regras dest€ arligo, {i
,u
P residenre poderá detern:inar a reiireda ìmediara do recinto, de todes
alguns dos assistenÍes/ sem prejrrízc, cje oucras medidas.
Arr. 49". - Será dada ampla publicidacie às sessões da Cânrara faciiicando-se o
traballro da inrprensa divuÍgando-se è Feurã e o resunlo clos crabalhos.
C,APíTULC II
Da-s 5essoes

Ordinárias

sECÇÃO

I

-

Das Disposicoes Preiiminares

)Lra. 5O". - As sessões serão às s€xÍãs-feirà-r e terão tsntãr cuãnlãs forerri,::;
t'sexc:s-íeiras
do ano, excluídas as do recess<;.
PARACRAFC .Í ". - Quando cair unr feriado nunla sexca-íeir:, a sessão será
cransferida para o primeiro cjia úrii segr:ince'
PAR-ACRAFO 2". - O inícic das ses-ç<1es será , impi-eterivelnience às 0',J:OO
hoi-as, havendo uma tolerância de cìüinií'j (

1

5

) minutos.

,Art- 5 1". - É.s sessões ordinári;s terão a duracão niáxirria de crês (O1) hor"as,
com a ínterrupcão de quin;e (15) nrinuros entre o i'inal cío exireciietìte e o
irrício da order:r da di,a, potlencìo s€r prorrogado, no máxinro por rnais duas
(OZ) horas, por iniciariva do Presi<jenie ÕL! a pedi(t* r,erbal ,le qualqtteivereacÌor, aprovado pelo pler:ário.
PARACRAFO úÌ'{lCO - A prori-ogação tia ses-ção sera pÕr r€:mpo decernritiar.icr
cu pãi-a concíuir discurssão de proposição enr debate.
Art. 52u. - Â hora deterrniriada para o início de sessão, cìus€rìÍ€5 o pr;meiro e o
segundo secretário, o Presidente convocará qualquer- vereacior dentre os
pre5entes pêra assumir os encargos cia Secrecaria.
Á-rt, 5io. - Nãc s€ encontrando nr: re{intc, na hora regimen*,1 parê o início rio-'
:r-abalhos.. o Presidenre será -çr-rbstiruírja pelo Vice-Presidente et ria ausência
cieste, pelo prirleiro seçrecárío.
PÂRÂC P.Ai- O 1 ". - Veriíìcac{a a er,'sêrici.l cje todos os rnt:rtbrr:s da M esa,
.:ssumirá a pi-esidêrrcia, o vereadol ri-r;is icÍoso que escolherá enÍ-i'e set!s p:res
: n-: secreaário.
F;.F.ACRAFCi 2". - A Mesa corrlposrÀ na fornra do parágraío anr,:,t-iol- diril;ii-:!
os crab;ihos aré o comparecímento r.ic ;li;.rrn mernbro tiruiar-"
l.t
.

!

- A hora clo início dos crabaliics pcr d€[errírina(ão c.Ío pre:irJe trtt, '"'
pei'a oi-riem ;ifa\r:ric'a
Secre,ário da Cãmara coníerirá a cÍranraria dos'tre*rioies
rì:
ccs 5eus nomeS pãrlenÌenrâres comunicados ;:c 5€Cfetáfio rio irricio
,:."-t.

ie

5

1-o.

Fis la tu

ra.

Õ^s
de um terço (l/i)
PAP-ACRÁFO 1". - Verificacja ã presençã mínirna
gu:
cia
rá
contrário
a
c:so
mernbros da Câmara, o presi<1ente abrirá a sessão;
durante quinze ( 15) minutos '
' rrão sel á
PA.R.ACRAFo2".-Persistindoafaltade.,QuclrLrnt,,,asessão
aberta, lavrando-se teÍn1o de ocorrência'
verifìcacãc, ,ie
ART. 55o. - No curso da sessão, qualquer vereadÇ-r'poderá Pedir
r-

p

resenç4.

stcÇAo Il
Do Expecíiente

Art. 5óo. - O exPediente

terá duraqão rnáxima de unra hora e

trínta iiiìnurc.'s

o:

se destina a:

I - A aProvação da at'a da ses-são anterior;
ll - Leitura resumid;; de nr:téria oriunda cio ÉxecutivÕ ou de cutras
origens;
apresenaãdai pelos './ereador-es;
IV - Concessão da paiavra a vereedores in-.critos em list.as próuri;s.
A,rt. 57". - [niciado c expediente, o Presidenle subnreterá à discussão a aL;: da

llt - Leitura das proposicõ€s

úÍtima sessão, posta à disposição dos

rrereacJo'f'es

pârã verificacão, cJui-;intc I

hora !medïatãmente aixier;or"
PARACIìAFO 1o. - Qualquer verr:ador poderá requerer a ieícura da ata rlo lcdo
ou erÌ-: pârte.
;PARACIfÁFO 2". - Consicierar-se-á a ai; aç:r'ovad":, iridepenclentt'rrii,ir ({
voiãçãcì/ se não fcr ;presentarla retificação ort ir*pugnacãc.
/-'c

ir'ì
PARACRAFO J". - ,âs retificaçoes aprovadas serãô incÍuídas nunt adenc'o
teftip<)" , ão textÕ da ata.
PARACRAFO 4". - A ata aprovada, com or! s€nt retiÍicacãcr, será assirtaii; pot.
todos os vereeciores pr-esentcs na sessão cia referlcia at:.
sessãa d; l.egislatr:r; será redigida c subÌ'i'ìttlicã;
Art- 58". - Â ata dã últirrra
-nr.tmero,
ances de ln(erl';Ìi--5i' ; sessão.
aprovaçãr), com qualqucr
lu-t.59". - Conctuída a aprovação da aÍa, o -çecretérìo ç:rocedet'á a Ít:itut-; ii'::
<orrespondências recebidas, i:a seguinfe ordem:
, r/1
I - Matéria oriunda do Executíl,o Ì4unicip-.i;
y'i,ï
\',
Il - Representações de outras edilidaCes;

llt- Ofício

de outras entidades púbiicas;

1t

IV - Petícão de íliteressados não vereadores,:
:;.P.ACR./.FO Ì o. - AJ correspondências de que ,ratz, eJte ;rtig,: str'ão
1',

eirc:minhadas peÍo p;-esidente às Comissões C.üÍrlrr(en[es.
FÂP.ÂCRAF() 2". - O presidente mandará arauiv:r- ã cLìrrespoldôrrcía que rão
cemande providência/ que se refira a êssuntoi estranhos às.:ciitiuíçCr.cs ria
Câmar; ou não esaeiâ redigida em termos adequados.
Á.rc. - 6Q". - As proposições dos vereadorei, encan.rinh:dãs até a hcra ri: sessác,
a Secretaria da C.âmara, e por ela rubricadas e nurneraclas, -selão íïii:s !1.:!
reguínre ordem:
.,/ /
I - Projetos de Lei;
,/

TJ

-=
€

Ê/

g

€í
4

Ii - Proietos de Resolução;
lll - Indícaçóes; --"
,/
lV - Requerimentos; -/'
V - Pareceres cjas Comissões;
Vl - Subscitucivos/ emendas e
VII - Moções;
VIII - Recursor. /

,,

suDemendas;

PARACR}.FO 1".'Ás matérias serão serão vocadas obecjecídas à oi'deiir acima
api-esenladas, fÌcandc Par; ã sessão seg'irinte de prirneira ordenl, as n-r.ìïériêJ
;piesent:das e rrão voc:das.

PARÂCRÂFO 2". - Ëncerrada a leitura das proposicões, nenlruri;; r,-;:rei-i-r
poderá ser apresenÍ:da, ressalvada caso de urgênci;.
Art.. 61". - A Mesa cieixará de aceitar qualquer prc.oc,sicão:

! - Que seia anti-regirnenral;
ll - Que não tiver sido redìgidã com clarez,z;
ill - Que versar sobre aiiunto alheio à cornperência Ca Cârnar.a;
iV - Que cielega:- e outro poder atribuições privativas do Legislaciva;
V - Que, aludindo a Íei, decreco regulamenrÕ ou quaÍquer disposirivo
Íegal não se faça acompanhar de seu rexro;

Vl - Que,

íazendo menção a cÍáusula cie conrraro ou ce cor:vên;o não a
transcreva por exrenso;
PAR,â.CR-AFC} úrutCCl - Da decisão da Mesa, ír auÊoÍ" poderá re(orrer ão
pienário grre deliberará à vista de parecer da Corrríssio <1e ]i:srica, incluíclo n:
ordem do dia como maréria de discussão úníca.
Art' 6Zo. - Considerar-se-á auror da proposicão, para efeicos 1egïnrerrrai: (-: ririrr
prirneii o signacário.
PARACP-AFO 1"' - 5ão de sírnples apoío as assinaturas que s{Ì !r,'3uii,,rr
pr irircira.
:-1

pApJ\cp.AFO 2". - Ì.los câsos eïrì que as as:ilr:ruias ,je uniê prop,:si,-:o
cvn5[ituírem "qL]orun1" pàrì aprese1113";ão, não poder-ãÕ ser retíradas após o
seu enc;minhatnento à Hesa'

- Terr;rínadâ â leiturã das proposíções, os verearJoi.es inscritos errr
de próprio punho ou pelo Secretário, rerio a lralavra pelc prazc
especí;1,
iil,ro
de dez ( 1O) niinutos pâra lrãtã!- de assuntos de inleresses pú[-rlicos"
PARACRAFO 1". - O vereador inscriro que não se achar pr€sente rra h,cra enr
que lhe íor concedida a Palavra, per.derá a vez e será transferir.lo par-a o Ljltinrc
Íugar na lista organizada.
A;-t. 63o.

2". - o orador que esriver urando a palavra para os l-ins desre
artigo, não será interrompido peÍo encerrêmento do cenjpo rest-'rvaclo àc
expedierrte, que considera aucon:aricamente prorrogado. Aos demai,s orarjores
inscricos s€rá ã5segurado o uso da paÍavra em primeiro lugar, na i:resnr.r fase
PARACR-EFÕ

s

eguin te.

.5TCÇÃO III
Da Ordem do Dia

Arr. 64". - A ordern do dia posta à disposição dos vereadores, nÕ mír.rinro dua.,
horas ãnces do início da sessão, conipreende a discussão Ê a voLãcão e será
organizada obedecendo a segr:inte classiíÌcação:
I - Vetos e matérias em regime de urgência;
ll - Matórias em regime de preíerências;
lll - ì.{aréria em redação fìnal;
lV - Fíatéria enr discussão única;
V - Matéria em segunda discussão;
VI - Ì'íaréría em primeira discu:;_rãc;
VIi - Recursos.

(02)

Ui{iCO - Obedec!da a cÍas-siï'icação de-sre ar.rìgo, :s nrarerias
íÌgurarão aincla segundo a ordeln cronoló6'iea da a'riguicade.
Art. ó5o. - Saívo c! motivo de urgência.. nenhuma rrateria;:,r-.rierá ser apr.eciadr
pelo píenário sem parecer da Comissão cornpet€nte e sÈnr que terr5a sic1o
incÍuída na orc{enr dc dia.
PAP,ACRÂÍ-O

PARACR}.FC} 1o' ' Serão incluídos na oreJem cJo dia, irirjeperide:icerne:nr*: cJc
pare€er d:.s con:issões, os Proiecos rje Lei e de Relclucão elabora,Jos por
coir.ri:são da Câmara cu ;:ela MesaPARACPJ,.ËO

?". - lndependenrerrenre

de Lei de iniciarlva do Frefeiro,
obrigatorianrenre de orcjem do
término dc prazo.

cie parecer das corli_<sõe_</ os p.,roieros

corn prauo esp€cial de trarnicacão corrltai-io
dia dzs três úÍtinras sessões an tei ic_rrer :Õ

- - 5e a comissão dP 1 ustic;, e iìed*:ção oçrinar grel 'i
inconscitucionaÍidade ou peÍa iíegalidade Ce Llnr pr,sjett:, o parecer :cri
ir:eiiac.amence submeríc{o a plenái.io e soÌÌlentr: cluan<jo rejeir-ado, itrá
PÂFA.C

RÂFO

7"

prcssegr-rimento a rramic.rcão C: nraréria'

À,t.6ó. - Aj sessóes em que se discurir o projeto tje íei orçanlentáÍ-il, l;eni
como o pãrecer previo do rribunal de contas do [srado sobr.e a presucão de
concas do prefeito e da mes; da câmara, terão a crCem do dia reserç/èda
exclusivamente a escas macér;as'

P,rt. 67". - A ordem do dÏa só poderá ser interrornpicla ou alterada por motivc,
de urgêncía, preferência, adiamento ou vista solicitada por requerimenros
aprovados pelo plenário.

Art. ó8". - O regirne de urgência reduz à mecde

os Frazos de tramiração dos
proieros de Íei e de resolucão decerrninada sua incir:.são prioritária na ordem do
dia e dispensa suas dern:is exigências regimeritais saÍr,o as de " qLtorutí1" ,
publicacão e parecer; quãnao às outras niatérias/ deterrnina a realizacão imedïar::
de sua discussão e "'o;acão.

PARACRAFO 1". - Consideram-se êutornaticarrente subnretidas ao regime de
urgência previstos neste êrtigo/ os projetos de ieì com prar.o especiai de
tramitacão de quarenu e citrco ou trinta dias.

PARAGRAFO 2". - En't caso de caiamidade púb,líca, não
em prejuízo de oucra. iá votarla.

-<e

con€edÊrá r:rgênci:

Art" ó9". - Os requerimenlos de urgência somenÍe poderão ser"apresentados
peÍa Ì'íesa, por comissão enr sua especialidade, ori poi urÌ'r cerço ( 1/3)dos
l,ereadores, sempre por escríto t acornpanhado pela ner€ssária justlfÌcaciva.
PARACRAFO úN tCO - Quar:do apresenr.aCos no curso da ses-,;ão,
requerimentos de urgência, serão rJi-scutidos e voi-ado-ç i;rreditarnerrte. 5e..

entretanto, forem apres€ntâdos foi-a do plenárío,
sessão, discuri-los e vocá-ío-s como preiïminar.

deverá; Cánrara, nê primeirê

Art" 7O". - O pedido de preferência, requerido por escriro e aprovado

peío

plenário, concede príoridade à discussão de uma pi-op<;sicão sobre as derïãis,
exceto as suieitas ao regime de urgência.

Art- 7 ío. - O adiancamenco da discussão de qualq':er proposição ser.á _suieito a
deliberaçãc do plenário e sornenre po,Cerá jci- aprovado por cemrJo
de

terrninado.

PARAGRAFCI 1o - A propostã de adiai-ner:to nã<> íntei-r-olnperá o oi-aclor que
estiver com a paÍavra, nem incidirá sobre materia enr regime <ie *rgência.
PARACRAFO

2" - Apresentados dois ou nreis requerimr:rlf<li de à(jïarriefiro,
votado em primeiro Íugar o que pi-opuser a suspen:ãc <ja discussãr; d:
matéria por rÌlenos prÀroserá,

t-t

"l

?-s
)=

Art. 72". - Desrie que a proposição não esreja eni regirne cle urgêlr.ía, qu.llqi-ir:i
ve:eacjci- pocle pedir víita !rãrâ o estudc, pralo pra:c irráxíri;:
cie cirrcc,lO5.i
cl:s.

le

sECÇÁo Ív

lÊ
lË
l,e
t3
l*
l3

l-3
|)3

rã

Da Discussão

' - Díscussão e a íase dos rrabalh.s desrinada aos rjebates em plenári<1.
p,r.p-AcRAFO ro. - os projetos de
Íei e cJe resoÍucão del,erão ser
A'rt'

73

submetícío:,
corigacoriamerlte, a duas <Jiscussões com ír:tenaÍo
rnínirno.de quarenta e oiro
(48) horas.

PARACRAFO 2". - Terão apenas unrã discussão

as íiirjic;ções, ,:5
requerírnentos/ âs mocões, os recursos corlcra
atos de presirjence, o_{ vecÕs a
pr"oletos de Íei e cs projetos de resolucão
inscituíndo.omirsão de irrquerítc,.
PARÁGRÁFo 3o' - Havendo nTais de uma proposicão
sobre o rïÌ€5*ì., assur.r io, ;
cjiscussão of:edecerá à ordem c;.ono!ógica
d"
"pr"r.nt*ção.

ta,'

€ì

Art- 74". - o secreúrio rcvará a macéría que
podendo a reicura ser dispensada a requerimento se houver de discueir € vo(ìr

Â'r'

7

5.o -

::i:::::ï:"re,

tt]
tj

e
t!-

nprounJ., peio lrrerário.
Na prirneira di.scussão debater,se-á cecia
arrigo
sendo pern:icida e êpresenrição de sui:sritrrtivos,cio projerc,
einencia:

e

pARÁcRAFO

1"' - A requerirnento de quarquei- rrereado;,,
apro'ai10 peío
plenário, poderá o pr.ojeto ser discutído
englobadãnìeÌìt€.
PARÁ.RÁF. z"' -

Nc caso de ser apresenudo subscicurÍvo por
cu-:rque'
vereador, o plenárío derit,erará pr.e{ínrinarmenre
sob.e a suspensão <ja rjïscu.s:;ãc;
para enviá-ío ì comi_.são competente"
PARÁCRAFO Jo.

discussão, dar_se_á preíerência
a" 0.";_r..

.- _Ì,{"
aprescnrado por comissão
ou pelo próprio autor
Art' 7ó". - Na segunda

::ït1ff,;0"::r-"."tão

ao subsiituiírrtr

cíiscussão, debater-se-á o projero
gíobarrnence, senic
de emendas e subemen das; é
oroioia, a apresenr:cão

Art' 77"' - o encerramento da discussão
de quaíqr:er proposição dar-se-á peio
decurso dos prazos regirnencais
rrão
haver rnais vereadores ir..reress:cros
enr se pronunciar sobre
"r t;;
a matéria.

r-

U

5ICÇAO V
Da Vorrcão
:

''.1

e
'.;J

€

,:.r:. 7 6". - Est;ndo presenre ; maiorias àbsolurã dos nrerrrbros da cãm.:r;, :
prinieiia e a segunda voiaÇão serão feic-:s inrediaramenrc;pós
o eilr:e.re'€rro
c::-e-rpecciva discussão, não se incerrompendo corÌl o encerrèinerico
do eeillpc,
t;

reç-r;.r en

l.

l;'i';'uitAl(J I"' - f ntende-se por maioi-ia absoluca, o 1;rinreiro nt!:.rrero inreircr
.:cim: da rnetade cio rocal rios membros da Câmara"
PÁ.P.ACP,AFO

2"

cjeclarar"á suspensa
seguin re.
Lle
r:

:;?

Ê

Att.79". - A prirneira votàçãÕ será feita.arrigo por arrigo, ainda que
tetrha siclo discuricío englobaciarr€nre.

o

pi.oierc,

PA,RÂCIìÁFO UNiCO Aprovacias emendas ou
subenrenda-r, o pr-ojefc.r so:rá
enc;mirrhado à comissão de ]ustica e Redacão para
ser de nc-.v<.. redigido.
Arc' Eo"' - Na segunda vocação o projeto será apreciado comro urtr
fodo, s.:rvcr
quânto as e're'ncas que serão vor:das unra a uÌÌ.ìa/
na seguínte oi-rJern.
:)) - _rrrçrruã5
f -'--,1
_
SfJpfeSSMS;

b) - Er::cnd:s suÍrstirurivis;

el

c) - Érnend:s

.)

Não havendo núrnero para de íiberaçãc, o presicìen re
a votâção/ cransferindo-a pèra a o;-deni cjc dia d.; sesrJt,

adirivas.

Á'rr' 81o'

,fuiurrciar.ja- a
poderá o vereacior pecÌir ; peravra
iìaÌ.;ì
'orãcão,
proceier o seu €nc.anrínhamento
ou para solicitar destaqr:es.
PARÁ.M'r-o úi*tco
o desfâq*e sepèra pârce rie urna 1:roposiçã. para

apreciacão ísoíada peío píenário.

Art-

8?-o. - A: deriberações da câmara, erecurados
os cãsos
prevísro-s
çYij!u-) enr
ctr j ri
ieí.'
'Jvr v'
(* ) serão tomadas por maioria simpíes
de votos.

Art'83o- - s;h,o nas ereícões da Mesa, o voro
dos vereadores -çerá púbric,:,,
sendo cornacio de fornra sinrbólica ou norr:irral.

Art' 84o' - o

processo sinrbólico praricar-se-á consenierìd,)-se
se'r:<Jos os
vereed<lres quc ãprovanr e levantando-se
r:5
que
de_saprov::rn :
proposição e sÕrïìenre deixará de. ser
vofado por cisposição rrgar c;
requerinrenro aprov:rlo peío plenár.io.
PARÂGRÁFo r". - Terminada a vocacão,
o pre.sidenre anunciará o resr,icado
declarando quântos vereadores vorarãnr
farroráveí e contrariamenfe.
PARÁCRÁFo 2o.- Enr caso de
cúvida, o presiderrre pedirá aos vereedoi.,í (r::.
qualquer vere.:dor cjeterrninar á que
se proceda r'lni; vot.:Ção
nornir.:aÌ.

A;-t' B5o'- Na Votação norninal, o secrecério cham-rá os vere.:cí.,r€r
llr.e5crìrei,
um a urÌì/ pãra r-esponderenr sínr ou não à propo:ição.
PARÁcRAFo uNico - o presirlenre pi-ocl.lrn:iá o resulta<ìo, manci:'rjc;
ler os
norÌ1e5 dos vereadores que tenharn votado sirri, e que tenhanr
vor:c,o não.
A.rt.86o. - Enr qualquer ripo de vor:ção, o I.ere.ldor pode jusrifica;c
s,:ir vcto,
por escrito ou verba Íme n te.

sEcçÃo vt
Da Explicação pessoal

Arc. 87o. - E,cerrada a maréria cja orcjem do dia, o presidence
En*nci:rá ;r d.:r:
da sessão, concedendo, em seguída, a palavra par:
explicação pessoai.
Arc' 8Bo' - Explicacão e a nraniiesracão de vei-eacJores sob,re.rrituie:-s
pesso;:is
assumidas durante a sessão ou no exeicícío do nrandato.
PARÁcRÁFO ío. - A inscrição para faÍar em explicação
pessoar sei.á soíicic:rja
duran!e a sessão e encarninhacía ao presiden r. pnìo
secrtráric, err: cri1em

cron oÍógica.

PARACRAFo 2". - o orador qu€ esÊiver usancjo
a paía,",ra rr:: forn.i; 4esie
artigo, não desviar-se da finaridade da exprícacão pessoar
e nem ser a1;;r!e;:do.
CAPíïULo III
Das Sessões Exrraordinár ias

Art. 8 9". - A câmara MunicipaÍ reunir-se-á

exri-aorcÍineriarrerrre:

a) - euando ccnvoc;d: ;:eÍc preíeiro;
b) - Pelo presídenre da Câmara;
c) - Pela maioría dos componentes da Cãniar-a;
d) - Quando, reari;adas as sessões ordinárias, ainda
hcur.,er rnaréria coni
prazo especiar de tramítação irnposÍo
por lei *u solicirado peio preíeíio.

Arc' 9oo' - Nos casos cJas alíneas " a", "b",
e tr rtt do arrigç anrerior á
;o conhecimento dos i,ereadores peÌc presiden
ce da
câmara' com antecedência nrínlrna
de três (oJ) dias, nrediante conrunicacãc,
dire'' enviada com recibo de voÍta, e edirar
fixado à porra do ecíiiícic d;
Câmara e publicado na
convocação será levada

inrprensa ÍocaÍ, se houver"

PARr''GRAFo

uï'{lco -

n€scas sessões ex*'aordinárias,
qu"ii"i convocada.

deliberará sobre a matéria para a

a cârnara so,ì1enrr

Arr' 9lo' - Nos casos de Arínea "d"
g9, a-s sessóes exr:aordinári:,s,
ern cudo são iguais às ordinárias edo aítigo
serão sucessi,.,ar'e*(e corrvoc:da-ç pero
presidente acé que sejam votados
os projeÍos cor' p'azo especiar de tranrii:cão
ou ocorra
a sua aprovação tácit:-

Art. 92o ' - A: sessõ-es exeraorrJirrárias reaiizar-re-ão em qr-,.:íqrrer rlïa <Ja sernai;:
e a quaiquer ho:';,, poder:c<, Lrmbénr ser realiz.ada nos domi6!.;o5 . feriarji;sCÂ;'írUI-O iV
Da_r Sessõe-s 5olenes

D

- As sessões solenes scr-ão convocadas peio presidente oH por
cjeliberacão do pÍenário, para íins específÌcos, podendo ser realízacjas
fora do
Arr. 9i'.

i-ecinio d'a Cânrara.

PARÂcRAFO 1u' - Nas sessões solertes não haverá expediei'rre e ordenr
do aíe,
nem terÌÌpo determinado para seu encerrêtrìento/ rJi-spensarrdo-se
Ieitrira de.:r;
e verifìc;cão c1e presença.
PARACRÂFCI zo- - será eraborado preví;merrre € coirj ãr,irplã
divurg;cão" o
progÍàrnâ aa sessão soÍene crrjos or:dores podr-rão
s€r.
aucorio.ade:.
-ou;;r;;;;;;
homenage:dcs e represer-ì{ãl1ics ct cjasses e enridadd.i

re g-ularrn

e ir

te c<;nJtituídas-

CAPÍïULO V
Da euesrãc de Ordem

Á-rr- 94o- - Em quaiquer fase cias sessoes, poderá
o vereador pedir a paÍavra
Para âpre5enür que-srão de orden:, levantando dúvidas sobre
a inrerprecacão *u
a aplicacão
desre regíi-nenco.

- As cuesÊões de orcem cjevenr ser forlnui;das com
a indi.'cao precisa .iqs cíispcric;"s regimerr,'ls que
se preïr:nde
eíucider sob pena de não s€rem tot,:ra<jas r:m
consideracão pefc, pre-tide n te,
Art' 95o' - o presidente resolverá soberal:an:ente giJe-irio
a
cÍe orc,em
PAP.ACRAFO Ui.{lC()

clareza e coír1

-!

aos vereadores reËursos da decisão que
será ap.eci;da peío pÍeriárío.

ïíïULC

cabelcjo

V

Das Froposícões

CAPITULO

I

Das lndicaçóes, nroÇões e requerínl€ntos
Art.9ó". - ïerá a íornra de incìícação/ a proposição c{e
verea,ior sugerincit>
rnedida.s de interesse públíco aos poderes
{ornpeten(es
cu o estrrc{o de
de terrnin a do assunto para
sel- convcrticjo err: prcjeco de leí os reso{ução.
PARÁCRAFo I "' - Ai Índicações se rão
lidas no expedienrÊ e eiicamin6adas a
quem de ciireico, independenrernenre
r,e <ieriberacão do plenárioPÁRAGP,AFC) 2". - No caso
de er:tender o presidenre que a ii-idicação r;ãc rier,.;
ser encaminirada, d;:rá conhecimenro
ao àuror e solicitará o pronuncièmer:to cià
comissão conrpetenre, cujo pãrecer
se.rá di_<cucido e votado na ordern do di;.

Art. 97o. - Terá a forrna de rnoção .l proposicão ce vereador sugeri*do .r
man.iest:ção da Câmara so[.r r quaÍquer ato ou asjunio de rrìteresse c..

conrunid:de, pzra apíaudir, hipotecai- solidariedade, dai- apoio, íoi-muÍar
pro.eico ou repúdio.

.1p€lu,

PÂRACRÂFo Ío. - Depoís de lida no expediente, a rnoção será encanrinhada
comíssãc compecente e em segÌJida, apreciada pero plenário, em discu.ç_sãc

r,,ocacão únicas.

a
e

^,^;Fl'RÁúi{AFO
7"' - 5: . moção for subscrira, no rnínimo, pot un1 rerço (1/i)
dcs vereadores será incluída na ordem do dia da sessão ordinária suguiur.,
inCependen[emen!e do parecer de comissão"
Art' 98o' - Terá a forma <1e requerim€nfo o pecíiclo do vereador ou comissão
Câmara solícitando:

cja

I - Voro de íouvor, congïãtuÍações ou pesar;
íÍ - Audiência de comissão sobre essunÊo em pãutâ;
lll - Preferência pai-a discussão de nratéria ou recluÇão de inrersiícir:,
regimenral para discussão.

lv - Ret!rada de proposiço já submecida à discussão peÍo prenário;
v - constituicão de conrissões especiais ou de representacão;
VI - Licença do exercício de vereanca;
VlÍ - lnserção de docurnentos erÌì âràs;

viil - cópia

de docun'rentos exisrenres nos arquivcs da cârnara;
IX - infornração sobre atos da mesa, da presícíência ou do pÍenário;

X - lnformação ao prcfeico ou por seu intermédio, e ê ourras
enrid;des

públicas ou particulares.

PAFúcP*Ato 1o- - os requerinrenros gue rrarìm os ireris
ra v desre;rtigo,
devem ser [idos no expediente e encamín]rados para
âs provídências soiicitacía:
se
nenhurn vereador manifestar a intenção de discuti-ros;

serão incíuídos na ordem do dia da sessão seguinte.

e11ì

caso contrário

PARACRAFo 2"- - o requerinrento de Íicença,
depoís
seré incÍuído na ordem do dia da sessão ,ug-,rint" enrre de ric'o no expediente,
âs rna(erias em
regr.me

de preíerência.

3"' - Os requerimentÕs que rracaiÍ.r os irens Vll a X devern ier
imedi'rto atendimerito por parte do presiderrte,
i'dependenfenlente rje
deÍiberacão
PAP'ACRAFO

do plenário ou da mesã-

CAPíTULO ÍI
Dos Projetos De Lei e de Resolucão

a.:

)",

Arc.

- Os Proje.tr:s de Lei e de Reso[ução, conr os despachos do gri-esi<ìente
ordenr dc sua nurneração, lidos peio secretario, no expedïen te d;r

9 9." -

)-,

se:ãc,

na

)-:

ses:õe5

e

em segrí<1;: encarnínhados às respectivas comissões.

?,/.F.A.CP-AFO 1o. - lndependem de Íeitura no experiient€/ os projetos de lei rie
iniciacir,'a do executir.'o/ cafi prâro esp€cial de cramiração, os quais deverão ser

er.,i:dcs ciirec: ou in<íirer;mente, peío presicienre, às comissoes comp€rei-,ae5,
ccn'iunicando-se estã providência ao píenário, na primeira sessão.
iTARACRÂFO

2"- - Cs projetos de lei ou de resolução elaborados por

comissão

i: Cãn.rara ou peía Mesa, serão discutidos na ordem do dia da sessão seguinre à
ie sua apresent;cão, independentemefite de parecer/ salvo se o plenário

,jecermínar que seia our.ida ourra comissão.

,irr.

1OO" .-Dos

proietos de códigos, consolidações/ escatutos e

re5;irnerieos

clepoís de lidos no expedíerrte serão distríbuídas cópias a todos os vere;cjores.

PARACRAFO uNlco - Duranre o pra;,o cie quin:e (i5) dias, os vereacíores
poderão encanlinhar à coririssão de ]ustiç e Redação, emendãs e subenrendas
soi;re os projetos ce 1ue rraÊa este arrigo, ebrindo-se, em segulda o p:-a;o <ie
rrinr: (3O) días para a comissão exarar pêre€er e incorporar as emendar cLje
fuÍgar conveniences.
Á;t. í O 1o.- Indepenciente do parecer cjas conrissoes pelas quais trarnic;i-n, rodc
pr-cleto de lei ou de re-solucão será sempre subrnetido ao pÍenárío.

À.r. 1ü?". - j'erá a
apre

forrna

sen*do por- vereador

de substutivo o projeto de lei ou

rrsoiucão

ou comissão para subsriruir, na ínËegga, olrcro

r:-amiüÇão, sobre a nraréria.

i;l

ern

PAR-a,cRAto úNICc - Ì{ão e permÍrido a vereador ou comissão Ëpr€5€nr:r
subsriruÍivo.

mai-ç de um

Arr.

1O3"

proletc

de

Terá foi-nra cie en-:enda a correção apresencarJa a urna parte
ou de resolucão, denominando-se;

a) - SupressÍva, a que rïlandâ suprirnir totâl
parágraío ou inciso do projeto;
t

) - substituciva,

lugai- de outro;

ou parcialrnente

rie

arriÍïo/

a que rnanda corocar arrigo, parágr.aío ou inciso ern

c) - Aditi,;ã/ a que manda acrescentãr ârtigo/ parágrafo ou inciso

projero.

an:

Art' 1o4o- - TerÁ fornra de subeinenda., a eçnenda apresent:da a oucra emenda.
Á'rt' Ío5"'- Não serão suirsticucivos, emendas ou subemendas que não terilranr
relação direta ou inciireca cottÌ a matériÀ da proposicão príncipal.

Art. lO6o. - Concluída a l,otÂcão, será o proieto, com as ernendas :prc!,ac"ìj,
enviado à comissão de jrrscica e
Redação parã, no prazo de dois (OZ) r1i::
eÍal-rorar a redação fÌnal.

PAfuACRJAFO
oi-camen t2r: a,
O

rcamen!o.

1o.- Excecua-se do cii-sposto nesre a;-rig., o prcfetr> de Íeí
cuja red:ção final serÍ:labor-*di irela conrissão ce l-in-riças e

FARAGRÂFO 2". - A intcrstício previsco neste artig,c pocíe ser díspen:acic:
req uerimento de quatrquer vereador aprovado pulo pl.rl"rio. i.Jesc.:
hipórer-se,
;-edacão finaí sera fiã m€sma sessão, pela comissãr: encarregaCa.

Att. 107". - A red;ço finaí, cujo cexro ficará por urn pra;o de vinçe e quacro
t.2+) horas na secreearia da Cãrnai-a, para exàtne pelos vereadores, será

discurída e votâda rra sessão imedïata.

FARÁCRAFO ÚrulCCf - Âssinalada a íncoerência ou conrradicão
na redação
fìnaÍ, poderá ser apresentada emenda sui:stícutiva, que não aÍtere
a suLrscánci;
do que foi aprovado.

cAPtïuLo ilt
Dos Recursos

Arr. íOBo. - Os recursos contra êtos do presidence

da Cârnai-a

serão inrerpesrc

ciencro do pr azo de cjez ( l O) dias por simpÍes pericão
a ele dirigid;.
PARACRAFO í".
O recurso será encaminhado à comissão de ]r_rsrica e
Reciação para opinar e elaborar, quando necessário,
o respecrit,o proier+ de
resolucão.

PARAGRAFO
discussão e

2"' - Apresentado

votaço,

parecer', será

rÍrulo
Art- 109"

Câmara ( *

o m€srì'c

na or<Jern do dia da prinreir.r sessão.

.çubrrrericic

â

r-.ïra

vr

D;s disposições Cerais e Transitór_ias
A l"andeira brasireira será rrasreada diariarnenee no eciiíício

da

PARACRAFO úrutCC - Quando a Cânrara
esaiver reunícia, cje..ierão 5€r.
hèsteadas/ na sala rJe sessão, as bandeiras do
Brasil, do Estado e do Ì,1 unicípic.
Art. 1ÍO". - D":9".ï*-tencos apresencãdÕs no expediente poderão ser Cadas
cópias quando solicitadas
por pessoas Íegalmenre ir.,teressadas.
Art' I I 1"' - os casos não previstos neste !regínrenco, rìserão
- -b'r"\'rvvl
resoivicics pera
l'íesa "ad referendunr,, do plenário.

Art. I 12"
Art. 1 l J"

Este regínrento entrará em vigor na d:ra

cJe

srra publícacão.

Revoganr-se a,s disposiçõ€s €rn conrrárío.

ASSARÉ

(cE) a6 de IANEÍRÕ DE

1eF,1

