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R ES O L Uç Ã O N° 333/2015

Ementa: Dispõe sobre a constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito para
apuração de supostas irregularidades na
retirada de madeiras do parque municipal. bem
como dos procedimentos e critérios de seleção
dos contemplados adotados pelo
Departamento de Habitação, no tocante aos
programas habitacionais.

Autoria: Mesa Diretora

Art. ]0 É constituída Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração
das supostas irregularidades na retirada de madeiras do parque municipal,
bem como dos procedimentos e critérios de seleção dos contemplados
adotados pelo Departamento de Habitação, no tocante aos programas
habitacionais.

Art. 2° Depois de instalada, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá o
prazo de 60 (sessenta) dias para apuração dos fatos, prorrogáveis por igual
períOdo mediante solicitação ao plenário, para apresentação de conclusão
por Projeto de Resolução ou pedido de arquivamento, nos termos do art. 59, &
1°e & 8° do Regimento Interno da Casa.

Art. 3° A Comissão constituir-se-á dos seguintes membros: Vereador
Eduardo Assis,Vereador Márcio LuizHoppen e Vereador Anselmo Britzke.

Art. 4° EstaResolução entra em vigor na data de sua publicação .

Exposição de Motivos: Considerando que, no dia 02 de Fevereiro de 2015, em
Sessão Ordinária, foi aprovado requerimento para criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito e segundo o Regimento Interno no art. 59 que prevê
a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito mediante aprovação de
Resolução pelo Plenário, necessária esta proposição.

Sala das Reuniões,em 18de fevereiro de 2015.
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R E S O L U ç Ã O N° 334/2015

Ementa: Acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º e 42
e altera o art. 42 da Resolução nO317 de 2011
que criou Câmara Cidadã.

Autoria: Mesa Diretora

Art. 1º Acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 32 e 4º e altera o art. 42, da
Resolução n° 317 de 2011 que criou Câmara Cidadã, para a seguinte
redação .

"Art. 42 O acesso à "Câmara Cidadã", estará disponível durante o
horário de funcionamento da Câmara Municipal, sendo o auditório através de
agendamento junto a Diretoria de Expediente e ao Tele Centro Comunitário
junto à assessoriada "Câmara Cidadã", para o qual será designado servidor a
quem incumbirá o manuseio do equipamento e a observância das seguintes
determinações.

31º O tempo de acesso ao Programa será limitado a 30 (trinta) minutos
por dia, podendo ser prorrogado no caso de disponibilidade das máquinas.

32º Cada usuário terá o limite de impressão de 10 (dez) folhas por dia;

33º Para uso dos terminais, serão distribuídas senhas, por ordem de
chegada dos usuários.

34º Fica vedado o acesso à conteúdos que atentem contra a moral e
os bons costumes.

Art. 32 EstaResolução entra em vigor na data de sua publicação.

Exposição de Motivos: Visa o presente projeto de resolução adequar as
orientações dos serviços já prestado junto à Câmara de Vereadores, que
disponibilizo acesso à Internet para a população, especialmente carente.

Sala das Reuniões,em 18de fevereiro de 2015.
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R ES O L U ç Ã O N° 335/2015

eddot' Gigrl "edroso //
secret~ •

~.~

Ementa: Denomina a "Câmara Cidadâ". criada
pela Resoluçâo 317/20I 1 de "Câmara Cidadã e
Biblioteca RomeuScaglia Barleze"..' ,.~ ,'\;.. 1/ (( "

/" '. '.; . "', " .. Autoria: Oriori'Albuquerque
"'---:. ,,',/." y ~, Il'1/ h

~ \~.? ..,fI/! /1
Art. 1.º Acrescenta os parágré:lf6s..,1~,2º, 3º e 4º e"aH,e(a,.o art. 4º, da

Resoluçãot~~317 de 2011 qu~ criou Câmara Cidadã, pC;f6~a~seguinte
redaçã~~'V ~ ;) \ \Ç~
Art. G~-~Fica denomina de "e&;mara Cidadã e Biblioteca Rome~aglia

.<', .•••..•• I ,_ _ __ ,

Barleze" o espaço criado pela 'Resolução317/2011 de 22 de agosto Be4'O 11,
na';Câmara Municipal: -,' .",', . .1 ~

", "" \ '\
Art, 2° - A Câmara Municipal providenciará a identificação do local.

IArt. 3° - As despesas desta Resolução correrão por conta de dotações
• , (I

propnas.. ", " I
" ( '"Art. 4° - EstaResoluçâo entra emyigor na data de sua publicaçâo,

,\ ~•••,..,.I _~l !i l

\ / "

\ \ Sala das Reuniões,em 16 julho de 2015.
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Ementa: Altera e revoga dispositivos
da Resolução n° 315 de 2011.

,..c.:' ~. l~'Autor!. a:.!0esa Diretora'\. . )" '.fk-'0
.
/( > .,...,.'~ ~, , ._ .j,f \ .• ~ ,J< . .fl ,I ,,' ".

4.. .~.\('.-/. \.y/ '.,./"'>
Art. 1º Altera.c) arV3º da Resolução n° 315 de 201;1/que passa a viger

com a SegUinte.r~daçãb: " ~ "'/.;~JI/i,'
, V/ L \ '~é~

"Aft~' Â autorização de viagem caoerá ao presidente.' '~ervada a
finali:~f$'6Iica e osparâmetriestabélecidr nesta lei." (NR) ~.~

t:.$:Art.2º Revoga.os art.42e 52da R.esoluç~on';,315.de.2Ql,l. i&
(~. '" \ I \\,
......." Art. 32 Altera o art. 6º da Resolução ri°'315 de 2011.que. passa a viger

com a seguinte redação: , I
"Art. 6º Nos deslocamentos a,.'~erviço ou representação do Poder

Legislativo os Agentes Políticos e servidóres terão, direito a re'ceber diárias no
valor de R$300,oá (tr~zentos reais).,q\-lec0tlri@6.a1'despesa~.de:hospedagem
e alimentação em viagens a localidades com distância acima de 1001cem)
quilômetros da sede 80 Municipio. no Estadodo RioGrande'do Sul.

, \\ ' / I I
I - Para viagens à Capital do Estado do RioGran'~e do 'Sulo valor da

diária será acresC:idodé~\,':f " / '// I
11- Para vi,agensp(lra fora do Estad~.do R'Grande do 'Sulo valor da

diária será acrescido de 50%~'/ / .' I~

111-p6')agens a BrasíliQV~_~j~ será aC/éid,r t)OO%."

S1º Noscasos em que o deslocamento'nQo eXlglr'pernoltE),bem como
quando do hor6rio de saí,da e do dia de'refom'o. o/valor da" indenização
corresponderá à meia diári,êi~_~ /

s2º Nos cas~m que deslocamento com distância inferior a 100
(cem) quilômetros da seG!~do,Municipio. soi'DentEÇpQaeráser concedido
adiantamento ou pagô,{e~sGlr.çim~tô.>:.par~o\ q,usT,éióJdas despesas com
alimentação. passagem. cõ1;ih6~tí4ILd~~I6'cQmento urbano. pedágios e
hospedagem. quando necessária, limitada ao valor da diária vigente.
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S3º O reajuste do valor da diária fixado no caput será alterado na
mesma data e no mesmo índice de reajuste e reposição salarial dos Servidores
do Poder Legislativo.através de Decreto do Presidente da Câmara. .•

Av.FloresdaCunha,799- CaixaPostal:440- Fone/PABX:543330.2322-
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


•

•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAIIAZIIIBlI.RS

Art. 42 EstaResolução entra em vigor na data de sua publicação .
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R E S O L U ç Ã O NO 337/2015

Ementa: Inclui o parágrafo único ao
art. 11 e o 93º ao art. 12 da

~••...:>~, /!:'I,',R~SQIUÇãO~ n° 313 de 2010
1",....-') ,....."" , j~. • "I,." '\

~

:> ", •.••\0~b .~','" ,(Regimerl!-Ó'lnternO),'
'-? '-.~y . j'!'.-tl! !''\\ .~ AutOria: Mesa'DI[e,~0rCZl

<te" ~-? /'~ ~tí0-t/'
Art. 12 Inélui~o .parágrafo único ao ar.!. 11 da Resolução n°'-;3)3,de 2010

(./. .•••. J i... ~'Ir H

(Regim,e,ntO:lríternolcom a seguinte redação. \ ~> fi
Art. 1'1~Y~ ( ~
"pór~:afo Únicb - Ser6' desc-ontado 1/30"(um trinta avos) do s6bsídioLI
do vereador nos casos de licença constahteS no inciso I e 'por falta l'não
justificada às sessões ordinárias ou nas sessões extraordináriâs em que o
vereador tenha tomado ciência da realiió'çao."

r .A_ ~
i .•.•. I .....

Art. 22 Inclui o 93º ao art. 12 da Resolução n° 313"de 2010 (Régimento Interno.
o ; _ -"" \~ ••••

com a seguinte redaçao. '. f " ~'
\~ ')~? \.J' ,

Art.12º...... I \\ /

"93º Ossuplente~. quando no exercício da vereança. farã~ jus aos subsídiosde
Vereador proporfionai~e\e ao número df,dias d/ee/r~éio .., J
Art. " "IaRe;a"~ãaeCI~a da~'bucaçã't

6 saladoBec~7deai~'~015

, i" l',p~_,,L
~,' :1,')/

Vereador in ,_d~N'õu~
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