
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 1257
Em: 11/06/2012 - 16:22:33

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Exclui o Inciso “IV” do Artigo 188 do Regimento Interno desta Casa
(Resolução 313/2010) e renumera-se os demais.

Artigo 1º - Exclui o Inciso “IV” do Artigo 188 do Regimento Interno desta Casa (Resolução
313/2010) e renumera-se os demais:

“Art. 188 – ...........................

I – apresentar-se decentemente trajado;
II – Não porte armas;
III – conservar-se em silêncio durante os trabalhos;
IV – respeite os Vereadores;
V – atenda as determinações da Mesa;
VI – Não interpele os Vereadores.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: Na formulação do Regimento Interno desta Casa, os Vereadores da época
acharam por bem incluir algumas regras para o cidadão que quisesse assistir as Reuniões da
Câmara, com o objetivo de garantir a tranquilidade no decorrer da sessão, visto que vaias, aplausos
e declarações de terceiros, durante o encontro semanal dos parlamentares, poderia tumultuar o
ambiente e atrapalhar as discussões dos legisladores e visto que em outras épocas este tipo de
manifestação poderia acarretar em situações que fugiriam ao controle. Quando em 2010 foram
feitas algumas alterações no Regimento Interno, já poder-se-ia nessa época ter sido feito também a
alteração que estamos propondo. A partir da aprovação de minha proposta o cidadão poderá sim,
manifestar apoio ou desaprovação ao que se passa no plenário. Senhores, senhoras, caríssimos
colegas esta é a Casa do Povo, concordo que mesmo assim deva haver algumas regras para o
bom andamento dos trabalhos, regras como há em qualquer lugar, mas não podemos de forma
alguma proibir a população de demonstrar sua opinião através de sua manifestação de apoio ou
desaprovação. Estamos vivendo em pleno século XXI, num regime democrático, onde o povo tem
também o poder de tomar importantes decisões, por isso nada mais justo que permitir que na Casa
do Povo possa manifestar-se desde que atendendo as demais regras estipuladas pelo Artigo 188



do Regimento Interno.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/06/2012.

Felipe Sálvia - PDT
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