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(X) Projeto de Resolução (P'"I111-

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 19245
Em: 31/07f2017 -16:07:47

• EMENTA Projeto de Resoluçéo do Regimento Interno da Cãmara Municipal
de Carazinho .

PROJETO DE RESOLUçAO N /2017

EMENTA: Revoga o inciso VI do art. 8°; acrescenta os incisos V!II e IX ao art. 26: revoga o inciso IV
do art. 36; altera a redaçilo do capul do art 41 e do capul e do ~2 do art, 46 e do inciso 11do art, 47;
altera a redação do caput do art 45; acrescenta o art, 45-A e seu ~ único; revoga o inciso I e
acrescenta o inciso 111, ambos do art 48; altera a redação do art. 49 e a do capul do art. 51 e
acrescenta os seus ~~ 90 e 10: altera a redaçàO do caput e do Si único do art. 53; acrescenta os
incisos li e 111ao parágrafo único do art. 54: altera o S6° do art. 84; altera a redaÇào do caput do art,
89: acrescenta o S6° ao art 91: altera a redaÇào do caput e do inciso V, revoga o S único e
acrescenta os SS 1° e 2°, do art, 92: revoga o S único do art. 102, altera a redação da alínea "a" do
S IJnico do art, 103: revoga o inciso VI do art. 121; altera a redação do Capitulo Ve do caput e do

..."l(arAgrafoúnico_do art, 12~: altera a redaçàO do S2° do art. 139: altera a redaçao do S2° do art, 156,

.tera as redaçoes do capitulo 111.do capul e dos ss 1°, 2°, 3°, 5° do art, 161 e as redações do caput
do art. 162 e do caput art, 163; revoga os SS 1°,2° e 3" e incisos I e 11e alíneas "a" e "b" do S10,
todos do art. 163: allera a redação do capul do art. 164 e revoga o seu parágrafo único: revoga os
art. 165, 166 e seu paragrafo único e 168; acrescenta o art. 170-A. art, 171-A e os seus SS 1° e 20,
todos do Regimenlo Interno da Câmara Municipal de Carazinho

Art. 1°, Fica revogado o inciso VI do art. 8", conforme segue:

"Art 8°, [...]
VI - revogado,"

Art 2". Ficam aClescidos os incisos VIII e IX ao art. 26, conforme as seguintes redações'

"Art, 26. [...]
VIII- editar Resoluções de Mesa
IX - apresentar, antes das eleições municipais, no último ano de cada legislatura, Projeto de
Decreto leQlslalivo, fixando os subsidias do Presidente da Câmara e dos Vereadores, e Projeto de
lei fixando os subsidias do Prefeito e Vice-Prefeito, se for o caso, para vigorar na legislatura
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seguinte."

Art, 3°. Fica revogado o inciso IV do art. 36, conforme a seguinte redação:

"Art. 36. [, ..]
IV - revogado;"

Art. 4°. Fica alterada a redaçào do caput do art. 41, conforme segue:

"Art, 41. As comissOes. logo que constituídas. reunir-se-ão para eleger os respectivos Presidentes,
Vice-Presidentes e Secretarias e deliberar sobre os dias de reuni;;io e ordem dos trabalhos,
consignando em livro próprio."

Art. 5°. Fica alterada a redação do caput do art, 45. conforme segue:

~rt. 45, As comissóes permanentes de pareceres têm por objetivo estudar as matérias submetidas
ao seu exame, manifestando-se sobre as mesmas, através de pareceres."

Art, 6°. Fica acrescido o art. 45-A e seu parágrafo único, conforme segue:

"Art, 45-A. Os pareceres serão apenas lidos em Plenário. exceto na hipótese do 32° do art. 46, em
que serão objetos de votação.
Parágrafo único. A votação em bloco das proposições dispensa a leitura dos pareceres, ressalvado
o disposto no 32° do art. 46."

Art. 7°, Fica alterada a redaçêo do caput e do 32 do art 46, conforme segue:

"Art. 46. Compete á Comissão de Justiça e Finanças manifestar-se sobre todos os assuntos
entregues á sua apreciaçao, quanto aos aspectos regimental, legal, constitucional, orçamentário,
financeiro, gramatical e lógico .

••• 1
~o, Concluindo a Comissão de Justiça e Finanças pela ilegalidade, inconstitucionalidade ou

antirregimentalidade de um projeto. deve o parecer vir a Plenário para ser discutido, e, somente
quando rejeitado, prosseguirá o processo"

Art. 8°. Fica alterada a redação do inciso 11 do art. 47, conforme segue'

"Art, 47. ( ..]
11 - a prestação de contas do Prefeito na forma de PrOjeto de Decreto Legislativo e a prestaçao de
contas do Presidente da Câmara."

Art. 9", Fica revogado o inciso I e acrescentado o inciso 111, ambos do art. 48, conforme segue:

"Art.481 ...J
I - Revogado.
1.1
111- a redaçao final."

Art. lO. Fica alterada a redação do art 49, conforme segue:



-----------------------
"Art. 49. Compete à Comissêo de Ordem Econômica e Social. quando provocada,' manifesta~-se
sobre proposições que lhe forem submetidas relativas às áreas de obras publicas, saude,
educação, cultura. promoção social, agropecuária, indústria e comérCIo."

Art. 11. Fica alterada a redaç<'.iodo capul do art. 51 e acrescidos os SS 9" e 10, conforme segue:

"Art. 51. O prazo para a Comissão exarar parecer será de sete dias úteis, a contar do recebimento
da matéria por seu Presidente.
(...) ..
S9" - Será permitida vista do processo antes das votações a qualquer membro da Cornlssao,
inclusive mediante carga. desde que não prejudicados os trabalhos do relator e nao se refira a
projetos sob regime de urgência.
S10 - Quando houver prazos simultâneos aos membros da Comissão, a vista do processo fica
restrita ao recinto da respectiva Comissão."

tlrt 12. Fica alterada a redação do caput e do ~ único do art 53, conforme segue:

"Art. 53 - Os membros das Comissões poderão requisitar informações que julgarem necessárias à
apreciação das proposições ao Prefeito, demais autoridades e entidades publicas e privadas,
independente de discussão e votação do Plenario, por intermédio do Presidente da Câmara
Municipal, observado o disposto no inciso VI do art, 43 deste Regimento Interno.

Parágrafo Único - Sempre que forem solicitadas informações, flcarâo suspensos os prazos
regimentais, respeitado o ~8Qdo art. 51 deste Regimento Interno."

Art. 13, Ficam acrescidos os incisos IJ e 111ao paragrafo unico do art. 54. conforme as seguintes
redações:

"Art. 54 [ ..,}
Parágrafo único [ ...J

...IJ. - Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte;
~I - Segurança Pública:

Art. 14, Fica aiterado o ~6° do art. 84, conforme a seguinte redação:

"Art, 84, [,.,}
~6°. Somente poderão ser incluídos na pauta os projetos com os pareceres emitidos pela Comissão
de Justiça e Finanças, ressalvado o disposto no ~6° do art. 51."

Art, 15, Fica alterada a redaçào do caput do art. 89, conforme segue:

"Art. 89. A explicação pessoal é destinada ã manifestação do vereador sobre atitudes pessoais
assumidas durante a sessão ou exercício do mandato, desde que nominalmente citado e
moralmente atingido

Art, 16, Fica acrescido o 9 6" ao art. 91, conforme a seguinte redação:

"Art 91. [ ..,j
96°, E vedada a apresentação de substitutivos, emendas elou subemendas após a publicação da
pauta, ressalvado o disposto no art, 128."



Art. 17. Fica alterada a redação do caput e do inciso V do art 92, revogado o seu!} único e
acrescidos os 99 1" e 2", conforme segue:

"Art. 92. O Presidente não admitirá qualquer proposiçào que:
V. seja antirregimental:"
!} 1". As proposiç~s não admitidas sequer serão lidas em Plenário,
!}2°. Da decisão de inadmissao cabe recurso ao Plenário."

Art. 18. Fica revogado o parágrafo único do art, 102, conforme segue

"Art, t02, [ ...}
Parágrafo único, Revogado"

.rt. 19. Fica alterada a redação da alinea "a' do parágrafo único do art. 103, conforme segue'

"Art. 103, [...]
Parágrafo único, [ ...]
a) fixaçao, por iniciativa da Mesa Diretora, antes das eleiÇÕes municipais, no último ano de cada
legislatura, dos subsidios do Presidente da Câmara de Vereadores, se for o caso, para vigorar na
legislatura seguinte;"

Art. 20, Fica revogado o inciso VI do art. 121. conforme segue:

"Art. 121 {..}
VI - revogado.

Art. 21. Fica alterada a redação do Capitulo Vedo caput e do parágrafo único do art. 128,
conforme segue:

~APiTULOV.0 PEDIDO DE VISTA
Art. 128. D pedido de vista para estudo de proposição constante na ordem do dia. independente de
discussão, deve ser votado em Plenário, cOflsiderando.se aprovado pela maioria simples, e será
limitado a 01 (um) pedido por vereador, sendo vedado o pedido de vista em relação as proposiçôes
que estejam em regime de urgência,
Parágrafo Único. O prazo máximo de vista é de 05 (cinco) dias.

Art, 22, Fica allerada a redação do 92° do art. 139, conforme a seguinte redação:

"Art. 139. [...]
92° A votação em bloco das proposiÇÕes depende de requerimento verbal e aprovaçi:lo da maioria
qualificada dos vereadores, e fica limitada a 01 (um) pedido para os requerimentos e a 01 (um)
pedido para os projetos de ieis"

Art. 23. Fica alterada a fedaçao do 92° do art. 156. conforme segue'

"Art, 156, [.. ,)
32° Os prazos para emendas de vereadores ao projeto de lei do Plano Plurianual de Diretrizes
Orçamentária e do Orçamento serão de 05 (cinco) dias, contados a partir do têrmino'do prazo para
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as emendas populares:

Art, 24. Ficam alteradas as redações do capitulo 111,do capul e dos 99 ,°,2°,3°,5' do art. 161 e as
redações do caput do art. 162 e do capul art. 163: ficam revogados os 99 1°, 2° e 3' e incisos I e 11
e alineas "a" e "b" do !p', lodos do art. 163: fica alterada a redaçi:lo do caput do art. 164 e revogado
seu parâgrafo unico: fica acrescido o art. 164-A; ficam revogados os arts. 165, 166 e seu paragrafo
único e 168, ficam acrescidos os arts, 170-A, 171-A e os seus 99 '0 e 2°, conforme segue:

"CAPíTULO 111
DA TOMADA DE CONTAS DO PREFEITO E DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Art, 161. Recebido o processo de prestação de contas, com ou sem parecer prévio do Tribunal de
Contas do Estado, e independente de leitura em Plenário, deve o mesmo ser encaminhado pelo
Presidente da Câmara Municipal à Comissão de Justiça e Finanças. que deverá elaborar Projeto de
Decreto legislativo pela aprovaçao ou rejeição das contas. no prazo de 60 (sessenta) dias, ficando

• processo, nesse mesmo periodo. à disposição da comunidade para impugnações,
'1°. A Comissão de Justiça e Finanças solicitará ao Presidente da Câmara Municipal que se

notifique o ordenador de despesas que esteja sendo julgado, para, querendo. no prazo de 30
(trinta) dias. pessoalmente ou por advogado com poderes especiais, apresentar defesa escrita e
arrolar testemunhas. estas até o numero de 03 (três).
92°. Esgotado o prazo previsto no caput sem manifestaçáo da Comissão de Justiça e Finanças, o
processo sera encaminhado à pauta da Ordem do Dia somente com o parecer prévio do Tribunal
de Contas do Estado.
93". A Comissão de Justiça e Finanças podera vistoriar obras e serviços, examinar processos,
documentos e papéis nas repartiçO€s municipais e, ainda, solicitar esclarecimentos
complementares ao ordenador de despesas e ouvir testemunhas.
95". O Poder Executivo devera encaminhar os relatórios da execuçao orçamentária, por sistema
informatizado ou em pape!, exigiveis nos termos da lei Federal n. 4,320/64.
Art. 162 Cabe a qualquer vereador o direito de acompanhar os estudos da Comissão de Justiça e
Finanças
Art. 163 A apreciaçáD e o julgamento do processo de contas em Plenário obedecerá o rito comum

.aleste Regimento. facultando-se ao ordenador de despesa. pessoalmente ou por advogado com
~oderes especiais, a realização de sustentação oral pelo prazo de 15 (quinze) minutos, não se

permitindo interrupção ou aparte
91". Revogado.
1- Revogado,
li - Revogado,
a}. Revogado.
b). Revogado.
92°. Revogado,
93°. Revogado
Art. 164. O Parecer Prévio do Tribuna! de Contas do Estado apenas deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
Paragrafo único. Revogado
Art. 164-A. As nolificaç6es referidas nesse capitulo serão feitas pessoa!mente, Caso haja recusa
por parte do(a) notificado(a), a mesma sera relatada e assinada pelo notificante e por duas
testemunhas Caso não encontrado o(a} notificado(a}. será publicado edital na imprensa oficial. por
05 (cinco) dias; findo este o processo terá normai seguimento.
Art, 165. Revogado
Art. 166, Revogado,
Parágrafo único. Revogado.
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Art. 167. Revogado.
I. Revogado
11 Revogado.
111.Revogado.
IV, Revogado.
Art 168. Revogado.
Art. 170-A A Câmara Municipal enviará ao Tribunal de Contas do Estado cópia do Decreto
Legislativo Que aprovou ou rejeitou as centas do Prefeito.
Art. 171-A As contas da Câmara Municipal sen'.io enviadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do
Estado,
~1°. Os relatórios de gestão fiscal serão publicados na imprensa oficial na forma da Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000.
S2" OS balancetes mensais e as conciliaçóes bancárias serão, até o dia 28 do mês seguinte.
enviados á Comissão de Justiça e Finanças para análise, e, após, lidos em Plenário."

~rt, 25, A Câmara Municipal terá o prazo de 30 dias para a constituição dos membros das
comissões permanentes criadas nesta Resolução, observada a proporcionalidade partidãria e
demais normas previstas no Regimento Interno

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na dala de sua publicação,

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS

As alterações propostas em relação ao art. 26 (VIII e IX) e a revogação do inciso I do art. 48 se
mostram necessárias para normatizar a edição de resoluções por parte da Mesa Diretora, visto
haver, hoje, lapso quanto a esse ponto (e ser de competênCia privativa da Mesa administrar a
Câmara Municipal), e, lambém, para reservar à Mesa Diretora (órgão de representação) a

_ompetência para edição do Projelo de Decreto Legislativo e não á Comissão de Justiça e
"'inanças (órgão consultivo), como, equivocadamente, previslo, (CRFB, art. 29, inciso V).

A revogação do inciso IV do ar!. 36 vai ao encontro do novo procedimento para oferecimento de
emendas a proposiÇÕes já constantes em pauta (agora qualquer vereador poderá oferecer
emendas, pedindo-se visla das proposições).

A alteração do caput do art 41. por sua vez, é necessária para prever a eleição dos
Vice~Presidenles das Comissões, atualmente sem previsão no RI.

A inclusão do art. 45-A objetiva disciplinar a leitura dos pareceres das comissões permanenles,
além de prever que apenas os pareceres proferidos pela comissão de justiça e finanças, quando
inviáveis, sejam votados, considerando o efeilo terminativo exclusivo desta comissao.

Já as alterações pretendidas no capul e no !l 2° do ar! 46 decorrem da necessidade de se prever a
apreciação de aspectos regimentais das proposições por parte da Comissão de Justiça e Finanças.

A mudança do inciso B do art, 47, a sua vez, vai ao encontro do disciplinamento da prestação de
con.tas dos ordcnadoros de despesa, o qual exige que a Comissao de Justiça e Finanças elabore
ProJelo de Decrelo Leglslallvo pela aprovação ou rejeição, e Mo simples parecer Ademais, se é a



( x ) Emenda a Projeto de Lei O)J \ ~}

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 19893
Em: 25/09/2017 -14:41:12

EMENTA Altera o art 24.A do Projeto de Resoluçao nO007/2007•Os Vereador que abaixo subscreve. com base no art. 7°, inciso V. e art, 91. 91°, ambos do
Regimento Inlerno, apresenta a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nO
00712017, de autoria da Mesa Diretora, wnforme o que segue.

Art, 10, Fica alterado o art, 24-A do Projeto de Resolução, com a inclusão de parágrafo único ao art.
186-A do Regimento Interno. com a seguinte redaç:io:

"Art, 24-A [ 1
'Art. 186.A [ 1
Parágrafo único. A manilestaçao dos demais vereadores referida no caput poderá ser feita na
tribuna ou no local onde estiver sentado o vereador que quiser se manifestar, pelo tempo de um

minuto.' •

Art 20. Esta Emenda ao Projeto de ResoluçM entra em vigor na data da sua publicaç:io .

• EXPOSIÇAO DE MOTIVOS

A Emenda ao presenle Projeto de Resolução objetiva eslipular condiÇÕes para a manifestaçào dos
vereadores após a apresentação de resumo de resposta de pedidos de informação no plenário,
conforme sugere o art, 24-A do projeto. a fim de simplificar as manifestações e delimitar um tempo
máximo. evitando um prolongamento indesejado das sessões. equiparando o tempo ao destinado
aos apartes ordinários durante a sessão.

Sala Antõnio Libório Servian, em 25/09/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSOS

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Emenda a Projeto de lei (P.2l:l ~

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nQ:20024
Em: 09/1012017 .11:02:11

EMENTA: Allera o ART. 24-A do Projeto de Resolução nO00712007•
Art. 1°. Fica alterado o art. 24.A do Projeto de Resolução, com a inclusão de parágrafo único ao art.
l86-A do Regimento Intemo, com a seguinte redação:

"Art, 24-A [.,.]
'Art. 186-A [...)
Parágrafo único. A manifestação dos demais vereadores referida no capul poderá ser feila na
tribuna ou no loca! onde estiver sentado o vereador que quiser se manifestar, pelo tempo de tres
minutos, limitando a duas perguntas por vereadores"

Art. 2°. Esta Emenda ao Projeto de Resolução entra em vigor na data da sua publicação,

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS
A Emenda ao presente Projeto de Resolução objetiva estipular condiÇÕes para a manifeslação dos
vereadores após a apresentação de resumo de resposta de pedidos de informaçáo no plenário,

.conforme sugere o Art. 24.A do projeto. A intenção é estabelecer tempo hábil para que as dúvidas
dos vereadores sejam esclarecidas,

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/10/2017.

Daniel Weber - PPErlei Vieira - PSDBEstevão De Loreno - PPGian Pedroso - PSBJanete Ross de
Oliveira - PSBLucas Gabriel Lopes - PMDBMarcio Luiz Hoppen - PMDBTenenle Costa. PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- ------
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CP3\ -li--~-( x )Projeto de Resolução

Sr. Presidente,

Srs, Vereadores:

Protocolo nO:19539
Em: 28/08/2017 - 08:39:51

• EMENTA: EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 007/2017
(AL TERAÇAO REGIMENTO INTERNO)

A Mesa Diretora, no uso de suas atribuiçOes legais, apresenta a seguinte Emenda ao Projeto de
Resofuçao que altera o Regimento Interno. conforme segue.

Art 1°, Fica alterado o art. 2°, conforme segue:

"Art. 2", Ficam acrescidos os inciso VIII e IX ao art, 26, conforme segue:

Art. 26. [...]
VIII- editar Resoluções de Mesa.
IX - apresentar, antes das eleições municipais, no último ano de cada legislatura, projeto de lei
fixando os subsidios do Presidente da Camara, dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais, se for o caso, para vigorar na legislatura seguinte,"

•. 2". Fica acrescido o art. 2°_A. conforme segue:

"Art. 2"-A. Fica revogado o art. 44, conforme segue:
Art. 44 Revogado.
I - revogado:
11- revogado,'

Art. 3". Fica alterado o art. 5°, conforme segue:

"Art, 5", Fica alterada a subseçao I e o caput do art. 45, conforme segue:

"SEÇÃO I
DAS COMISSOES PERMANENTES
Art 45. As comissões permanentes têm por objetivo estudar as matérias submetidas a
exame. manifestando-se através de pareceres."

Art, 4". Fica acrescido o art, 5-A, conforme segue'

"Art. 5-A. Fica revogado o art, 54 e o seu parágrafo único e o art, 55; e fica alterada a seç<'io 111.



conforme segue:

Art. 54, Rel,'ogado.
Parágrafo unico, Rel,'ogado.
InCiSOI - revogado,
Art. 55. Revogado.
I - revogado;
11- revogado:
111- rel,'ogado
SEçAO II
Art. 56 [...1"

Art, 5°. Fica alterado art. 16, conforme segue:

_11.16. Fica acrescido o 56° ao art. 91, conforme segue.
~rt 91, I.. ]
S6° é vedada a apresentação de substitutivos, emendas ou subemendas após a publicaçao da
pauta'

Art, 6•. Fica alterado o art, 21, conforme segue:

"Art. 21, Fica alterada a redação do Capítulo Vedo caput e do parégrafo único do art 128.
conforme segue:

CAPiTULO V
00 PEDIDO DE VISTA
Art 128, O pedido de vista para estudo de proposiçao constante na ordem do dia independe de
discussao e I,'otação, e fica limitado a 01 (um) pedido por Bancada, sendo vedado o pedido de I,'ísta
em relação as proposíçOes que estejam em regime de urgência,
Parágrafo único, O prazo máximo de vista é de 48 (quarenta e oito) horas, findo o qual a

'-OPOSiçãO retomará automaticamente para pauta da sessão seguínte."

Art 7•. Fíca alterado o art. 24, conforme segue:

"Art. 24. Ficam alteradas as redaÇÕesdo capitulo 111, do caput e dos S9 1", 2", 3°, 5° do art. 161 e as
redações do caput do art, 162 e do capu\ art, 163, ficam revogados os 391°,2" e 3. e incisos I e 11
e alíneas "a" e "b" do 91., todos do art, 163: fica alterada a redação do caput do art. 164 e re"ogado
seu parágrafo único; fica acrescido o art, 164-A: ficam revogados os arts. 165, 166 e seu parágrafo
unico e 168; ficam acrescidos os arts. 170-A, 171-A e o seu paragrafo único, conforme segue:

.cAPiTULO III
DA TOMADA DE CONTAS DO PREFEITO E DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Art, 161. Recebido o processo de prestação de contas, com ou sem parecer prévio do Tribunal de
Contas do Estado, e independente de leítura em Plenário, será publicado na imprensa oficiai al,'iso
sobre as contas, ficando as mesmas é disposição da comunidade pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
findo o qual o Presídente da Câmara Municipal encaminhara as contas a Comissão de Justiça e
Finanças. que devera elaborar Projeto de Decreto Legislativo, pela aprovação ou pela rejeição, no
prazo de 30 (trinta) dias.
51•. A Comissão de Justiça e Finanças solicitará ao Presídente da Câmara Municipal que se
notifique o(a) ordenador(a) de despesas que esteja sendo julgado, para. querendo, no prazo de 10
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(dez) dias, pessoalmente ou por ad\logado com poderes especiais, apresentar defesa escrita e
arrolar testemunhas, estas até o número de 03 (três).
320. Esgotado o prazo previsto no capul sem manifestação da Comissão de Justiça e Finanças. o
processo será encaminhado à pauta da Ordem do Dia somente com o parecer préVIO do Tribunal
de Contas do Estado.
33". A Comissão de Justiça e Finanças poderá vistoriar obras e serviços, examinar processos,
documentos e papéis nas repartiçóes municipais e, ainda, solicitar esclarecimentos
complementares ao ordenador de despesas e ouvir testemunhas,
95°. O Poder Executivo deverá encaminhar os relatórios da execução orçamentária, por sistema
informatizado ou em papel, exigiveis nos termos da Lei Federal n, 4,320164.
Art. 162, Cabe a qualquer vereador o direito de acompanhar 05 estudos da Comissào de Justiça e
Finanças
Art. 163. A apreciaçao e o julgamento do processo de contas em Plenário obedecerá o rito comum
deste Regimento, facultando-se ao ordenador de despesa. pessoalmente ou por advogado com

.deres especiais, a realitaç!'lo de sustentação oral pelo prato de até 45 (quarerlta e Cinco)
minutos, prorrogáveis por mais 20 (vinte) minutos. não se permitindo interrupção ou aparte.
S1° Revogado.
I - Revogado.
11- Revogado,
a). Revogado.
b). Revogado.
S2". Revogado.
S3°. Revogada.
Art. 164, O Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado apenas deixara de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
Parágrafo úrlico, Revogado.
Art, 164-A. As notificações referidas nesse capítulo serào feitas pessoalmente, por qualquer meio,
desde que importem em ciência inequívoca Caso haja recusa por parte dota) notificado(a}, a
mesma sera relatada pelo notificante, Caso não encontrado o(a) notificado(a), sera publicado edital
na imprensa oficial, por 05 (cinco) dias úteis, findo o qual o processo tera normal seguimento.

_rt. 165. Revogado,
~rt. 166. Revogado,

Parágrafo único. Revogado
Art. 167. Revogado,
I. Revogado.
11.Revogado.
111.Revogado.
IV. Revogado.
Art 168. Revogado.
Art, 170-A. A Câmara Municipal erwiarã ao Tribunal de Contas do Estado cópia do Decreto
legislativo que aprovou ou rejeitou as contas do Prefeito.
Art, 171-A. As contas da Câmara Municipal serâo enviadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do
Estado,
Parâgrafo único. Os relatórios de gestão fiscal serão publicados na imprensa oficial na forma da lei
Complementar n 101, de 4 de maio de 2000,.

Art. 8°. Fica acrescido o art. 24-A. conforme segue:

"Art. 24-A. Fica acrescido o art, 18B-A. conforme segue'



..

Art. 186-A. Transcorrido Q prazo de 10 (dez) dias do recebimento da resposta, o vereador deverá
explanar em Plenário, antes do iníciO da Ordem do Dia, por 05 (cinco) minutos. resumo sucmto da
mesma; facultada, após, a manifestação dos demais vereadores:

Art 9°, Fica acrescido o art, 11-A. conforme segue:

"Art. 11-A. Fica revogado o art. 72 e seu parágrafo único, conforme segue:

Art. 72. Revogado.
Parágrafo único Revogado."

JUSTIFICATIVA

as alterações propostas no projeto de resolução que tramita nesta Casa sobre o Regimento Interno
'lllf!ecorrem das consultas técnicas realizadas no INlEGIS, nos dias 09 e 10 de agosto de 2018,

oportunidade em que o Doutor Bartolomê Borba, Diretor- Legislativo, apresentou verbalmente a
servidores desta Casa modificações que vão ao encontro do texto constitucional e ao regime
democrático.

Demais justificativas em Plenário.

Carazinho, RS, 23 de agosto de 2017,

Sala Antônio Lib6rio Servian, em 28/08/2017 .

• stevao De Loreno - PPErlei Vieira - PSOBDaniel Weber - PPGian Pedroso - PSBJanete Ross de
Oliveira. PSSLucas Gabriel Lopes - PMDBMarcio Luiz Hoppen - PMDBTenente Costa _PP

Espaço reseNado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:------
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própria CJF que detém a competência para elaborar o prOjeto de Decreto Legislativo, razão não há
para oferecimento de parecer em relação ao mesmo.

O acréscimo do inciso 111do art. 48 é necessário, pois compele á CJF a elaboraçáO da redação final
das proposições.

Da mesma forma, mostra-se necessaria a alteração do caput do art, 49, porque a única comissão
permanente obrigada a oferecer parecer é a Comissão _de Justiça e Finanças, considerando seu
poder terminativo (trancar o andamento do processo legislativo). A outra com,lssao permanente de
parecer (Ordem, EconOmica e Social) deve apreciar, apenas, assuntos especlflCQS e sem qualquer
poder para obstar o andamento das proposições.

As alteraçOes propostas para o art, 51 e os acréscimos de seus ~39° e 10 sao para normatizar o
direito à vista do processo inerente a cada membro da Comissâo, inclusive mediante carga. desde.ue nào prejudicados os trabalhos da Comissão e não se trate de projeto em regime de urgência.

As alterações do caput e do ~ único do art. 53 são necessárias para normatizar o direito a
diligências inerente a cada membro da Comissão, respeitada as competências do Presidente da
ComissM e as do Presidente da Câmara

Os incisos 11.111e IV do art, 54 decorrem da necessidade de se criar comissões permanentes
temáticas de apoio às microempresas e empresas de pequeno e media porte, à segurança pública
e à acessibilidade,

A mudança da redação do caput do art. 89 se mostra necessária, para evitar que se use a
explicaçào pessoal como ampliaçà:o do espaço destinado a discussões de requerimentos e
projetos,

o acréscimo dos 33 6° e 70 ao art, 91 possibilita alteraçoes em proposições já constantes na ordem
do dia, quando haja fato superveniente deliberado pelo Plenário e desde que não se refiram a

IIIIIl.rojetos em regime de urgência, O acréscimo do inciso XI ao art 119 decorre, logicamente, das
.terações do art 91,

Já a alteração da redaçàO do capitulo Vedo caput e do 3 único do art, 128 é necessária por
questões de correção gramatical e para observar o principio democrático.

A mudança da redação do s2" do art, 139 se deve ao falo de que sucessivos pedidos para votação
em bloco dos projetos de leis causam tumulto as sessões, e perdem a finalidade dos mesmos. que
é, justamente, o consenso entre os parlamentares (não o havendo, discute-se e vota-se
separadamente).

Por outro lado, a alteração da redação do 32" do art 156 é imprescindível para a compatibilidade
com os prazos de recebimento e deVOlução das leis orçamentárias previstos no art. 87 da LOA.

Por fim, as alterações do art, 160 e seguintes do RI, que disciplinam a tomada de contas do
Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal, vão ao encontro do disposto no art. 31 da CRFB, e,
também, tornam sua redação de fácil interpretação e a razão é simples. Atualmente o RI prevê que
a CJF deve oferecer parecer das contas examinadas, sem mencionar, entretanto. o Instrumento
adequado, qual seja, Projeto de Decreto legislativo (é o Projeto de Decreto Legislativo que deve
ser tevado a discussào e não simples parecer). O RI prevê, ainda, que se o parecer for pela
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rejeiç:io e este for aprovado pelo Plenário. o mesmo retoma à CJF para nova tramitaç1io, com
direito à defesa, réplica e produção de prova testemunhal. com elaboraçao, inclusive, de relatório
ao fmal da instrução, A nova redação. ao contráriO, deixa clara a existência de dois ritos na tomada
de contas do ordenador de despesas do poder Executivo. O primeiro para o trâmite na CJF e o
segundo para a discussão e votação em Plenário. observando-se. em ambos. princípios
constituaonais, como o contraditório e a ampla defesa, isto é, tanto na fase de estudo (na CJF),
quanto na fase de discussão e votaçáo (Plenário) há direito de defesa, sem, todavia. alentar contra
05 poderes técnicos da CJF e a soberania do Plenário. Há, por fim, a necessidade de se normatizar
o julgamento das contas do ordenador de despesas da Câmara Municipal, que fica a cargo
exclusivo do TCEIRS, motivo, ademais. suficiente para vedar que as contas sejam votadas pelo
Plenário, tendo em vista que disso nao decorre qualquer efeito jurídico, podendo, no máximo,
serem lidas, como forma de dar publicidade às mesmas

.Demais justificativas em Plenário,

Sala António Libório Bervian. em 31/07/2017.

Daniel Weber. PPErlei Vieira _PSD8Estevão De Loreno • PPGían Pedroso . PSBJanete Ross de
Oliveira. P8BLucas Gabriel Lopes . PMDBMarcio Luiz Hoppen - PMOBTenenle Costa. PP

•
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

N'. Hora:._-----
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( x ) Emenda a Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 19799
Em: 11f09/2017 .17:07:39

EMENTA: Ementa: Altera o art. 24-A do Projeto de Resoluçáo nO007/2007•
Os Vereadores que abaixo subscrevem, com base no an 7°, inciso V, e art. 91. !PO, ambos do
Regimento Interno, apresentam a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nO
007/2017, de autoria da Mesa Diretora, conforme o que segue.

Art. 1°, Fica alterado o art. 24.A do Projeto de Resolução, com a inclusáo de parágrafo único ao art.
186-A do Regimento Interno, com a seguinte redaçiio:

"Art. 24-A \..-1
'Art. 186-A [...]
Parãgrafo único. A manifestação dos demais vereadores referida no capul poderá ser feita na
tribuna ou no local onde estiver sentado o vereador que quiser se manifestar, pelo tempo de dois
minulos.' •

Art, 2°, Esta Emenda ao Projeto de Resolução entra em vigor na data da sua publicaçllo,•
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS

A Emenda ao presente Projeto de ResoluÇào objetiva estipular condiçoes para a manifestação dos
vereadores apÓs a apresenlação de resumo de resposta de pedidos de inforrnaçao no plenário,
conforme sugere o art 24-A do projeto, a fim de simplificar as manifestações e delimitar um tempo
máximo, evitando um prolongamento indesejado das sessões

Sala Antônio Libório Servian, em 11/09/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDBAlaor Galdino Tomaz - PDTClayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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( x ) Emenda a Projeto de Lei CC6\ j ~

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 20804
Em: 04/12/2017 .15:11:23

• EMENTA: Ementa Inclui o art, 5°.A ao Projeto de Resolução n° 007/2007, que
altera o art. 20 do Regimento Interno

Os Vereadores que abaixo subscrevem, com base no art. r, inciso V, e art. 91, ~1°, ambos do
Regimento Interno, apresentam a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução fiO

007/2017. de autoria da Mesa Diretora. conforme o que segue.

Art. 1°, Fica incluído o art, 5".A ao Projeto de Resolução, com a seguinte redaçàQ'

"Art, 5°.A Inclui os ~S 1" e 2" ao art. 20 do Regimento Interno, com a seguinte redação:
'Art, 20 ( )
S 1" A diaria somente sera concedida para custeio de despesas de hospedagem e alimenlaç<lo.
devendo o seu valor ser estabelecido por meio de decreto da Mesa Diretora, observado o limite
máximo de RS 220,00, com acréscimo'
1_ de 25%, para viagens à capital do Estado do Rio Grande do Sul;
(I-de 50%, para viagens a municip'los de Santa Catarina ou Paraná,

.11_ de 100%, para viagens a municipios dos demais estados da Federaç(:lo,
!'i 2° O limite máximo estabelecido no parágrafo anterior sera reajustado nas mesmas datas e nos
mesmos indices de reposiçêo salarial dos servidores do Poder legislativo,'.

Art. 2°. Esta Emenda ao Projeto de Resolução entra em vigor na data da sua pubiicação

EXPOSIÇAo DE MOTIVOS

o Poder legislativo de Carazinho esteve no topo dos municipios com maior gasto com diárias nos
ultimas anos Trata-se de forma de indenização paga, de forma antecipada, aos agentes politicos c
cargos efetivos ou em comissão da Cãmara, exclusivamente para despesas de alimentação e
hospedagem, em razão de deslocamento ou viagem a serviço ou representação do Poder
legislativo municipal
Ocorre que, por dispensar a prestação de contas detalhada do que foi efetivamente gasto e a
devolução de eventuais sobras, essa espécie de compensação financeira torna-se pouco
transparente e acaba, por muitas vezes, assumindo o caráter de um indevido complemento salarial
Como a1lernativa, tem-se a figura do adiantamento ou ressarcimento, nos quais se exige um",
prestação de contas minuciosa, vlslo que ha necessária devolução ao erário do excedente, no caso
do adiantamento, e que há a rl:'stiluiçâo ao viajante somente dos gastos comprovados, no caso do
ressarcimento Tais opções alendem, da melhor forma, aos principias da ECONOMICIDADE e ou



MORALIDADE.,,," P'" q,,1 "mO' ,dep'O' d, CO"'"" d' q" , comp,""'" ,,,""'" d'""
fio" Iim,,,d, 'O' ,,,lO' ,,,Im,"" ,1"i"dO' , "N'ÇP '" "p,","\3'" d' C'm'''. ,,oi,,d,
assim. a e:dil'lçãOda figura das diãrias.Entretanto, considerando a reconhecida controvérsia interna desta Casa sobre o fim ou não das
diárias, bem como o risCOde ser rejeitada a proposta de extinção dessa alternativa de
compensaçãO financeira prejudicial ao erário. apresentamos uma proposta subsidiária, que visa ao
menos, adequar o valor da diária para que iniba a sua utilização indevida como complemento

salarial.

N.__ Hora:

Sala Antônio lib6rio 8ervian, em 04/1212017_

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDBAlo" G Id' T•• a lno omaz - PDl

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

•
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do
de

de afastamento,
adiantamento Dl;

rt 91 F:.l°, ambos doe a - .::1 o
Projeto de Resolução n

dos enles publicas visitados, certificados
órgãos especificados no requerimento

documentos fiscais que COmprovem os dias
no(s) MuniCipio(s) indicados na solicitação de

" o 00712007, que altera oo ao Projeto de Resoluçao nEMENTA' Inclui o art. 5-A
art 20 do Regimento Interno .

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores;

base no ar\. 7°, inciso V,
Os Vereador que abaixo subscreve. cOn~e Emenda Modificativa ao

t o apresenta a seguI
Regimento In em " M Diretora conforme o que segue.00712017,de aulofl3 da esa. , __

I ão com a seguinte redaçaoArt. 1°. Fica incluido o art 5".A ao Projeto de Reso uç .

, t Interno com a seguinte redação:-Art 5"-A Fica alterado o art, 20 do Reglmen o _ , .d q e se afastar do Município a serviço Ou
'Art. 20 O Vereador ou ser:vidor efelivodou~omlss~~~:nt~m~nlo ou ressarcimento das despesasem representação da Camara lera Irei o a

~O;~P~~::~t: poderá ser concedido adiantamento ou ressarcimento para o custeio das despesas
com alimentação, hospedagem. passagem, combustivel, pedaglOS e deslocame.nto urbano

J 2° O pedido de adiantamento ou ressarcimento deve ser subscnto pelo sollclt~n.te, mformando o
.estino da viagem, o objeto e a data e hora previstas de salda e retorno ao MUnlCIPIO,o qual deve

ser protocolado junto a direÇào de expediente da Câmara, devendo o requen~ento, caso em favor
de assessor parlamentar, tambem ser subSCrito pelo vereador responsavel pela respectivaindicaÇào.

S 3° A comprovação e prestaçêo de contas dos valores adiantados ou a serem ressarcidos devem
ser apresentadas, com a devida documentação. no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis após o
retomo. observadas as seguintes regras
J - deve constar, quando for O caso. atestado
p,uticipaÇào dos cursos e comprovação dos
adiantamento ou ressarcimento:
II - devem ser apresenlados
demonstrando a efetiva estada
ressarcimento:

111- a falta da comprovação e prestação de contas do deSlocamento, no prazo indicado vedará a
concessão de novo adiantamento ou ressarcimento, até a respectiva regularização
~ 4° Os valores empenhados sob a forma de adiantamentos, quando não utilizados, devem ser
devolvidos ao erário. no prazo máximo de dez dias uteis após o retorno, vedando-se a concessão
de novo adiantamento ou ressarcimento sem que seja efetivada a devolução de eventuais valoresnao utilizados na viagem anterior,

S 5° Os limites máximos passiveis de adiantamento ou ressarcimento para cada espécie de

•



•

Art, 2" _Esta Emenda ao Projeto de Resolução entra em vigor na data da sua publicação

despesa serão estabelecidos por decreto pela Mesa Diretora"

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS

Sala Antônio lib" Borla ervian, em 04/12/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDBAlaor Galdino lomaz _PDl

o Poder legislativo de Carazinho este\le no lopo dos municípios com maior gasto com diárias noS
últimos anos Trata-se de forma de indenizaçao paga, de !arma antecipada, aos agentes politicos e
cargos eletivOS ou em comissão da Câmara, exclusivamente para despesas de alimentação e
hospedagem, em razão de deslocamento ou viagem a serviço ou representação do poder

legislativo municipal.Ocorre que. por dispensar a prestação de contas detalhada do que foi efetivamente gasto e a
devolução de evellluais. sobras, essa espécie de compensação financeira torn~-se pouco

.Mansparente e acaba, por muitas vezes, assumindo o caráter de um indevido complementosalarial

.omo alternativa, tem-se a figura do adiantamento ou ressarcimento, nos quais se eXige uma
prestaÇáode contas minuciosa, visto que há necessária devolução ao erário do excedente no caso
do adiantamento, e que há a restituição ao viajante somente dos gastos comprovados, n~ caso do

ressarCimento.A presente Emenda ao Projeto de Resolução tem como ponto principal a extinção do instituto da
dl3na do regra~ento do poder legislatiVO, fazendo com que a compensação financeira de gastos
com alimen\açao e hospedagem, nos casos de deslocamento ou viagem a serviço ali

~:;i~:nl-~aSçàlfiadesse Poder. somente passa ocorrer por meio de adiantamento ou ressarcimento
, I Ica-se a presente Emenda para u ' 'deslocamentos e viagens atenda, da melhor form~ : a pr~tlca da compensaç30 financeira de

a parclmónia ou modicidade nos astos libli ,o pnnClplo da EC~NOMICIDADE ~ que prega
bons resultados na atua,,, d' Ag, ,P cos, eVitando-se desperdlclos e procurando-se obter
MORA c minis ração com o meno j ,L1DADE_ que constitui a necessidade de _ r cus o pos~lvel - e ao principio da
atender aos padróes de conduta normalment que a gestao da cOisa publica seja feita de forma a
com? relevantes para a própria existênCia ~c.e:tos pel~ sociedade, em determinado momento

•

admlnlstração _ Cla, condizentes com as reg""~ ' •_ '<'" moraiS de boa

Hora-"----



( x ) Emenda a Projeto de Leicofl.}'l,

Sr. Presidente,

Protocolo nO:20833
Em: 0411212017 - 17:08:20

•
Srs, Vereadores:

EMENTA: Inclui o art. 5Q.B no Projeto de Resolução nQ 00712007, que inclui o
art, 20.A no Regimento Interno

Os Vereadores que abaixo subscreve, com base no art. 7°. inciso V, e art, 91, S,o, ambos do
Regimento Interno, apresenla a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nO
00712017, de autoria da Mesa Diretora, conforme o que segue,

Art, 1", Fica incluido o art, 5°.8 no Projeto de Resolução, com a seguinte redação:

"Art, 5°_8 Fica incluidO o art 20-A no Regimento Interno, com a seguinte redação:
'Art, 20-A Os relatórios de viagens e prestação de contas apresentados por todos os vereadores
deverão estar reunidos e disponiveis, em página especifica, com as seguintes mformações de
identificaçillo:
I - nome do viajante.
11- cargo ocupado:
111- a data da saida e retorno da viagem;.V-a finalidade da viagem. de forma resumida
S '0 Os relatórios devem estar disposlos na ordem cronológica, conforme a data da saida da
viagem.
S 2° Caso o viajante seja assessor parlamentar, deverá constar na informação do cargo ocupado,
bem como a identificação de qual é o vereador assessorado,
S 3° Os reiatórios de cada vereador tambem devem estar disponíveis, com acesso facilitado, na
pâglna individual do vereador no sitio olicial da Cãmara Municipal, enquanto perdurar o mandato'"

Art. 2°. Esta Emenda ao Projeto de Resolução entra em vigor na data da sua publicação,

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

Um dos principios que regem a Administração Publica é o da PubliCidade, consistente no preceito
fundamental que consagra o dever de TRANSPARt:.NCIA da gestão publica.
A preserlte Emenda a Projeto de Resolução objetiva, justamente. tornar as ações dos vereadores
mais transparentes. Neste caso, pretende.se possibilitar a lodos os cidadãos o faci! acesso aos
relatórios de viagens e preslação de contas dos vereadores e servidores do Poder LegislatiVO
Informações públicas, como são, devem estar disponiveis à comunidade por meios de acesso
simplificado. a fim de que a própria comunidade possa acompanhar os trabalhos do Legislativo e
exercer o poder de fiscalização sobre os vereadores.



,

Uma polilica transparente é um passo fundamental no COMBATE A CORRUPÇÃO.
Ante lodo o exposto, entendemos que esta Emenda traz grande transparência e credibilidade ã
Càmara de Vereadores, razão pela qual clamamos por sua aprovação.

Sala Ant6nio Libório Bervian, em 04/12/2017

Joao Pedro Albuquerque de Azevedo - PSOBAlaor Galdino Tamaz - PDr

• Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora, _

•



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

------------------------------"'~~::::,~=-,,-(f.;'
/. \''G

Cü:\nSSÃo D~ JUSTIÇA E FINA.'\"ÇAS

Parecer n° WJ/2017 (vlAlllLlDADE)
Destaque 01 dos artigos 8° e 24D do Projeto de Resoluçãu n°. 007/017
Autor: Mesa Diretora

Ementa: D"staque 01 dos artigos !loe 24" do Projeto de Resolução n° _ 007/017, que
Altera o Rel:i'nl'nto InlBrno.
Relator: .João Pedro

Relatório
• J. A matéria em llnãh.~c. de autoria da Mesa Diretora. foi apreBentada neBtll Casa

Legislativa, oob a forma de ProjNu de Resuluçii.o, !:cndo como ohjetivo a altE'raçào do
Regimento rUlerJlu.

2. A i\Iesa O;•.••to1'a apresentoL.l oficio requerendo destaque dos artigos 15'e 24' do Projeto
em cpíl<rnfe, nos [PrlnOS tio artigo 142 do Regimento Interno.

3. Dispensado novo parecer jurídico em relação aos destaques, orna vez que Otexl" já foi
apreciado peJa prncuradOlia.

•

Votos
I. (',()ndui.se legitima a iniciativa desta propnsição e dw I'eSpectil'oS de~taque8, não
havendo quaisquer vícios.

2, Por tal razão, VOTA o Relator pelu viabilidade do Prc>;cnw De"rA.qu~ d" Projeto de
R••"Oluçàu,

3. Os demais vereadores votaram rle acorri".

Conclusiio

<I Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Destaque
do Projeto de Resoluçào aqui analisado,

SaJa LI••Reuniões nio LibórioBervian, 21 de Setembrt> de 2017.

54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINKOIRSAv Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal' 440 - Fone PABX ( , CNPJ' 89.965.22210001-52
. 'www.camaracrz.rs,gov. r .E-mal!.camaracrz@camaracrzrsgov r

http://'www.camaracrz.rs,gov.


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CIllI.lI"'-D

COMISSÃO DE OIWK'I ECONO:-'UCA E SOCIAL

PARECER

Parecer n° )1412017 (V1ABILIDADE)
Destaque 01 dos artigos lloe 2,1"do Proj~tl} de Resolução n° - 007/017
Autor: Mesa Diretora
Ementa: Destaque 01 dos artigos W e 24" do Projeto de Resolução ,,".007/017, que

• AiLera o Regimento !nt"rno,
Relator: Daniel Weber

Relatório

L A mat~rin em análifIC, de aut<lria da :Mesa Diretora, foi "pres(mtad" nesta Casa
Legislativa. sob a forma de Projeto de R,,@iuçiio, tendo como objetivo a lIltcraçiio do
Regimento Interno

2, Atendendo ás normaS T"l'g;mcntais de tramitaçiio que disciplinam a matéria. o refHido
D••staque do Projeto de Resolução está ,;ub a n'spoo"abilid"d •• desta ('..omI,;8ào para
que seja elawrarlo parecer sobre aspectos de ordem eoonâmi"al! .'!OCiaL

Voto do Relator

3. Adota-&, o fundam~nlo do pamcer da Comissão de Justiça e Finanças .
.1. Ademais, não se verificA impact.o negativo nA eeonomia e nA "ociedAde local.
5. Por tal ra7.ão, VOTA o RelATor de aoordo ao Dcetaque do Projeto de Resolução.

• 6. Os demais Vereadores VotAram de acordo.

Av. F~res da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 _CEP: 99500-000 _CARAlINHOIRS
E-mal!:camaracrz@camaracn:.l"S,gov.br www.camaracrvs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

http://www.camaracrvs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

•

CO.••.lISS..\O DE JUSTIÇA E FINA!\;ÇAS

P"T('""r n" I:J!)/ZI1l7(\1ABII.IDADE)
l'rniNod" rte~oh".ãono 007/0" E d' . ~ - L/COm .mena
.".lIlur:Damel Erl"i I"".",'" (', '" j 'L• ...., ó ., nu.• IIne e, llca~.Mareio, Cost,a
Eu",,,(,,: Altera H"gimcnto lnlPr""
Ilcl'lI"r: ."",reio lTollpen

Relatório
\ ,mat,iria <'In nmilise. de ""tOI"ia da .\Iega Diretora. (""mil" nesta CeM' r.., . I. t' .
~u)"f(l)'m"deProjl'lorll'lk ,- d g1~" "",., • . ."'0 uçao, te" o como ohjel,w) a EmC"la acima citarl
,\I"I1<1""do ".~ Jl()rma~ mnstitucl(lIlai8 de lramjl,,~i\o d' ,_ 11:,

"

' , que 18Clpmam 11Illllterlll d.
lYlJNO de Res"luçiio 007i"Ol~ (' b. b" - v

w ,"~ 11RI) a re~p()nsa ,1Jct",l•• dCMa C()nli,,~iio para li"
'n' ",1"c1aoonll!o" pa"""",. sohr" Hua 1"[:,,lidade. constiL""ionalid",J" e rc~mon,.j d d q

:j I "cl'. "d ~, «Iao,0" Sllll.A<"parecer j\lrJ lCO,

•

.,
Votos

;:"',"'hl" ..•e lq:ít.ima" iniciativa d<,,~taprop"~;ç,;o de lei, n;;" h~"cndo 411~;AqllCrvícios
':' III rH7,IlO,\-01 A o Rclat<)r pela viabilíd"de do Presente Projeto de RCBoluçiio
(b rlom",~ H'r<!lIdore8 VOlaTam de aC'OTrlo .

Conclusão

Os irlleglantes da Comissão votaram, por urlanimidade
R(lsolução aqui analisado. . pela viabilidade do Projeto de

Vereador Luí~Femando C<1~t~d" OhvcJra
S"ctet"rio

Av.Flores da CUrlha,7g9 - Caixa Postal: 440 - Forle/PABX:54 3330.2322 - CEP 99500-000 . CARA21NHOIRS
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gO\f.br wvm,camaracrz,rs90v,br CNPJ: 89.965.222/0001-52



CO'1\'!''<,
( x ) Emenda a Projeto detel- r<.~"l,.;.c.

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

(.G .j.-\ J".f- Protocolo nO:22473
Em: 04/06f2018 .16:48:31

• EMENTA- Emenda ao Projeto de Resolução 007/2017 Altera o Parágrafo
Único do ArtA5 - (Alteração Regimento Interno)

Art, 1 _ Fica alterado o Art. 45, Parágrafo unico e cria o Art, 49-A com a seguinte redação:

"art. 45 (.. ,JParãgrafo Único _ As Comissões Permanentes de pareceres são seis (06), compostas de três (03 )

membros com as seguintes denominações:
l-Constituição, Justiça e Finanças:
1I.0rdem Econômica. Social e Orçamento:
IIl_Urbanizaçao, Transporte, Habitação e Acessibilidade;
IV-Educação, Cullura, Esporte e Juventude;
V-Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana;
VI.Saude e Meio Ambiente
Art. 49-A _ todo e qualquer Projeto e proposições, passará pelas comissões iU a VI do Parágrafo

•
único do Art 45. quando a m.atéria do referido Projeto ou proposição for pertinente ~s mesmas"

Art. 2" _Esta Emenda ao Projeto de Resolução, entra em vigor na data de sua Publicação,

Exposição de motivos:
Tal emenda se faz necessário pois todos os itens elencados acima sao de fundamental importância
para a sociedade e também para organização legisiativa do Municipio. tendo uma fundamentação
real de toda a situação que se apresenta para a estudo e aprovação dos Projetos apresentados.

Saia Antônio Lib6rio Bervian, em 04/0612018.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente N": .Hora:~ _



009\ H
(X) Emenda a Projeto de L-ef Çi.,.M\.o::o ~\A~ Protocolo nO; 22584

Em: 11106/2018 .17:14:54

Ivomar Tomate de Andrade - PTB

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/06/2018

•

N°: Hora:--~- ------
Espaço reservado li Diretoria de Expediente

Exposição dos motivos:
Tal a~eração se faz necessária pois existem projetos de alto cunho técnico que depende de um
estudo mais aprofundado para que se faça valer e que não incida em inconstitucionalidade logo a
seguir. Pois como legislativo deve se manter sempre o interesse público para um bem comum .

EMENTA: Emenda ao Projeto de Resolução 00712017 altera o Ar! 128 e
Parágrafo Único do Capitulo V,

Art. 10_Fica alterado o Art, 128 e parágrafo único do Capitulo V com a seguinte redaçáo:

"art 128l__,j
Paragralo único [---I
Art. 128 _O pedido de vista para estudo de proposiçM constante na ordem do dia. independente
de discussão, dispensado a votaçaD do mesmo e este será limitado a 01 (um) Vereador por
bancada. sendo vedado o pedido de vista em relação às proposiÇÕes que estejam em regime de

urgência
Parágrafo Único O prazo máximo de vista é de 07 (sete) dias."
Art. 2" _Esta emenda ao Projeto de Resolução entra em vigor na dala de sua publicação.

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,

•



J'
(J..IJ ~'3 ~.J-M

(X) Emenda a Projeto de,lei o:J't-lJ~

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22650
Em: 18106/2018.15:59:24

EMENTA: Emenda ao Projeto de Resolução 007/2017 Cria o Art. 49.A; Art,
49-8: Art 49-C: e Art 49-0 - (Alteração Regimento Interno) .

•Art, 1 - Fica criado o Art. 49-A; Art. 49.8; e Art 49-C, com a seguinte redaçào:

Art. 49.A - Compete à Comissão de Urbanização, Transportes, Habitaçllo e Acessibilidade
examinar e emitir parecer sobre denominação de próprios municipais, vias e logradouros publicQs,
planejamento urbano: planos diretores, em especial planejamento e controle do parcelamento, uso
e ocupaçào do solo: organização do território muniCipal especialmente divisão em distritos,
observada a legislação estadual e delimitação do perímetro urbano; bens imóveis municipais:
concessão de uso, retomada de bens cedidos às instituições filantrópicas e de utilidade pública.
com a finalidade de prática de programas de relevante interesse social. alienação e aquisição, salvo
quando se tratar de doação, sem encargo, ao Municipio; permutas; obras e serviços públicos,
assuntos referentes à habitação; assuntos referentes a transportes coletivos, individuais, frete e
carga, vias urbanas e estradas municipais e à respectiva sinalização; atividades económicas
desenvolvidas no Municipio;
economia urbana e desenvolvimento técnico-cientifico.

~rt. 49.8 • Compete à Comissão de Educação, Cultura. Esporte e Juventude examinar e emitir
parecer sobre sistema municipal de ensino; preservação da memória da cidade no plano estético,
paisagístico, património histórico, cultural, artístico e arquitetónico: concessão de titulas honoríficos
e demais homenagens; serviços. equipamenlos e programas culturais. educacionais, esportivos,
recreativos e de lazer; programas voltados ao idoso, à mulher, à criança, ao adolescente e aos
portadores de deficiência; programas voltados à juventude; políticas voltadas aos jovens,

Art 49-C - Compete ã Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana
examinar e emitir parecer sobre preços e qualidade de bens e serviços: política econômica de
consumo, proteção e promoção dos direitos da familia. mulheres, crianças, adolescentes, idosos,
portadores de necessidades especiais, população indigena e dos discriminados por origem étnica
ou orientação sexual: assistência social; trabalho; acesso à terra e ã habitação: ações
interdepartamentais, sistêmicas e continuadas de desenvolvimentos e implantação de segurança
urbana: técnicas, estruturas e meios que assegurem a ordem pública: programas voltados à
segurança urbarla e ao bem-estar da população, no contexto municipal; acompanhar no território
do Municipio qualquer tipo de lesão, individual ou coletiva, aos direitos humanos e do cidadão: dar
conhecimento aos órgãos de justiça, de denúndas encaminhadas à Comissão, das quais possam



decorrer responsabilidade civil e criminal, exercer funções preventivas, antecipando-se a
acontecimentos onde exista a possibilidade de violência e lesão aos direitos humanos e do
cidadão: organizar canais de comunicaçáo e participação social e civil e das diversas comunidades
do municipio, a fim de que sejam indicadas suas prioridades na questão da segurança urbana:
subsidiar a política de segurança na esfera pública municipal; acompanhar e avaliar os serviços de
segurança urbana, no âmbito municipal, prestados á população.

Art. 49-0 - Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente examinar e emitir parecer sobre
sistema único de saúde e seguridade social: vigilância sanitária epidemiológica e nutricional,
segurança e saúde do trabalhador: saneamento bãsico: proteçáo ambiental: controle da poluição
ambiental: proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais; planejamento e projetos
urbanos .•

Art, 2" - Esta Emenda ao Projeto de Resolução, entra em vigor na data de sua Publicação_

•Exposição de motivos:
Tal emenda se faz necessário para a definição das atribuições das comissões, sendo que tais
comissócs serão usadas quanto a relevância dos projetos apresentados nesta casa em que se faça
necessário sua apreciação por tema, histórico e fato apresentado.

Sala Antônio Ubório Bervian, em 18106/2018

Ivomar Tomate de Andrade - PTa

• Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N.... Hora.------
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