CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Avenida Frei Fidêncio Feldmann – Edifício Boing – Centro
Santo Amaro da Imperatriz – SC – CEP 88.140.000
Fone: (0xx48) 3245 - 1547

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 01/2019
“Altera

a

redação

de

dispositivos da Resolução n.º
08/1992, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara
Municipal de Santo Amaro da
Imperatriz,

e

dá

outras

providências”.
A Mesa Diretora desta Casa, no uso de suas atribuições legais,
conforme estabelece a Lei Orgânica e o Regimento Interno, faz saber a todos que
a Câmara Municipal aprovou e eu Presidente do Legislativo Municipal sancionei a
seguinte Resolução:
Art. 1º O art. 46 da Resolução n.º 08/1992, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 46 – As Sessões Ordinárias terão duração máxima de
duas horas, com início às 18 horas, compreendendo:
I – leitura, discussão e votação da ata;
II – expediente;
III – apresentação de proposições;
IV – comentários gerais;
V – Ordem do Dia;
§ 1º - As sessões poderão ser prorrogadas pelo Presidente
ou a requerimento verbal de qualquer Vereador por tempo
nunca superior a uma hora, para continuar a discussão e
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votação da matéria da Ordem do Dia ou audiência de
Secretário Municipal.
§2º - A Prorrogação, destinada à votação da matéria da
Ordem do Dia, só poderá ser concedida com a presença da
maioria absoluta dos Vereadores e será votada através do
processo simbólico.”
Art. 2º O art. 74, parágrafo único, da Resolução n.º 08/1992, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo Único – Somente serão lidas no expediente,
distribuídas e votadas na Ordem do Dia as indicações
apresentadas e registradas até as 17 horas dos dias em que
houver

sessão,

sendo

que

àquelas

apresentadas

e

registradas após o prazo serão lidas, distribuídas e votadas
apenas na Ordem do Dia do expediente da sessão
subsequente.”
Art. 3º O art. 170, da Resolução n.º 08/1992, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 170. O comparecimento efetivo do Vereador à Casa será
registrado a cada Sessão ou reunião, sob responsabilidade
da Mesa e da Presidência das Comissões, da seguinte forma:
I – às Sessões de debate, através da lista de presença junto à
Mesa;
II – às Sessões de deliberação, pelas listas de votação;
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III – nas Comissões, pelo controle de presença às suas
reuniões.
Parágrafo único. A ausência nas sessões ou reuniões deverá
ser formalmente justificada à Mesa ou à Presidência da
Comissão pelo Vereador faltante até a sessão ou reunião
subsequente.”
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário
Santo Amaro da Imperatriz/SC, 05 de fevereiro de 2019.
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JUSTIFICATIVA
Senhores(as) Vereadores(as).
Ingressamos, nesta Casa Legislativa, no uso das atribuições legais,
com o Projeto de Resolução nº ___/2019, pelo qual se altera a redação de
dispositivos da Resolução n.º 08/1992, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, e dá outras providências.
A propositura tem como objetivo a adequação do Regimento Interno
desta Casa, para o fim de tornar os trabalhos mais eficientes e transparentes,
proporcionando, de igual modo, corte de gastos com horas extras dos servidores
ao antecipar o horários das Sessões.
Além de constituir um dever daquele que esteja inserido na Administração
Pública, nos tempos atuais medidas quem importem em eficiência, transparência
e corte de custos são exigidas pela sociedade.
Por todas essas razões, solicitamos a apreciação e aprovação do presente
Projeto de Resolução por parte dos colegas Edis.
Santo Amaro da Imperatriz/SC, 05 de fevereiro de 2019.
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