
( X ) Emenda a Projeto de Lei Protocolo nº: 23721
Em: 03/09/2018 - 16:08:11

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Carazinho.

Subemenda ao substitutivo 001/2018 ao Projeto de Resolução 007/2017

Ementa:  Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Carazinho.

O Vereador abaixo subscrito, com base no art 7°, inciso V, e art. 91. §1º, ambos do Regimento
Interno, apresenta a seguinte subemenda ao substitutivo 001/2018 ao Projeto de Resolução
007/2017, de autoria da Mesa Diretora, conforme o que segue.

Art. 1º - Altera o Art. 84, § 5º. e cria o § 8º.

"Art. 84 – Será colocada em discussão e posterior votação, a ata da reunião passada e após a
leitura da matéria do expediente, obedecendo a seguinte ordem:
I - ...
II - ...
III - ...
§ 1º - .....
§ 2º - .....
§ 3º - .....
I - .....
II - .....
III - .....
IV - .....
§ 4º
§5º - Todas às Sextas-feiras será publicada pelo Presidente da Casa no mural da Câmara a pauta
da sessão ordinária subsequente contendo os projetos de leis que se encontram aptos a serem
incluídos na ordem do dia, sendo vedada a inclusão de projetos de leis após a sua publicação.
§6° - .....
§7° - .....
§ 8º - Para a votação dos requerimentos, não será necessário ler o número do protocolo e autor do
mesmo, a menos que o vereador solicite como “questão de ordem” e peça “destaque” para que o
requerimento específico seja lido na íntegra, pois o mesmo já foi lido e apresentado na ordem do
dia."



Art. 2º. Esta subemenda ao substitutivo entra em vigor na data da sua publicação.

Exposição de motivos:
Tal emenda se faz necessário para que o Regimento Interno desta casa se torne prático,
democrático e atenda a ordem necessária.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/09/2018.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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