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9? \ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

4° T-

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZIKHO-RS

Ofício Interno s/n9
Carazinho, 12 de abril de 2019.

A Sua Senhoria
Ivomar Tomate de Andrade
Vereador
Câmara de Vereadores de Carazinho 
Gabinete Ivomar

Assunto: Decisão de Inadmissibilidade de Proposição PL 028/2019.

Senhor Vereador,

Notifico Vossa Senhoria da Decisão de Inadmissibilidade de Processamento do 
PL 028/2019, protocolado sob número 26.233, por se tratar de matéria de igual teor ao PL 
002/2017, este já em tramitação nesta Casa, conforme disposto no Art. 92, V2, c/c Art. 91, § 
49\ ambos do Regimento Interno. Vossa Senhoria foi acrescida como Subscritor do PL 
002/2017, e sobre o teor desta decisão, e recurso ao Plenário.

Y DANIEL WEBER 
Presidente da/Câmara Municipal

Regimento Interno:
’Art. 91 - Proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Mesa ou do Plenário; § l9 - As proposições 
deverão ser em forma de Resolução, Projeto de Lei, Projeto de Decreto Legislativo, Indicações, Requerimentos, 
Substitutivos, Emendas, Subemendas e Recursos; § 39 - A proposição poderá ser reiterada após o decurso de 
30 (trinta) dias da apresentação da proposição inicial, nâo podendo ser apresentada por outro parlamentar 
neste período; § 49 - Na hipótese de apresentação de proposições de mesmo teor, numa mesma Reunião, será 
apreciada aquela que for protocolada por primeiro, considerando-se as demais prejudicadas e seus autores 
subscritores daquela.
2Art. 92. O Presidente não admitirá qualquer proposição que: V - seja antirregimental; § I9. As proposições não
admitidas sequer serão lidas em Plenário; §29. Da decisão de inadmissão cabe recurso ao Plenário.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal; 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

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


-
T •\SLATIVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DECISÃO DE INADMISSIB1LIDADE DE PROPOSIÇÃO

Vistos,

Considerando se tratar de matéria de igual teor ao PLL 002/2017, este ainda 
em tramitação na Câmara de Vereadores de Carazinho, inadmito o processamento do PLL 
028/2019, protocolado sob número 26.233, conforme disposto no Art. 92, V2, c/c Art. 91, § 
42\ ambos do Regimento Interno.

Determino à Secretaria que acresça ao PLL 002/2017 como Subscritor o Autor 
do PLL 028/2019, bem como que cientifique a parte interessada sobre o teor desta decisão, 
para que, querendo, apresente recurso ao Plenário.

Cumpra-se.

Carazinho/RS, 12 de abril de 2019.

7 DANIBl WEBER 
residente da/Câmara Municipal

Regimento Interno:
1Art. 91 - Proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Mesa ou do Plenário; § - As proposições
deverão ser em forma de Resolução, Projeto de lei, Projeto de Decreto Legislativo, Indicações, Requerimentos, 
Substitutivos, Emendas, Subemendas e Recursos; § - A proposição poderá ser reiterada após o decurso de
30 (trinta) dias da apresentação da proposição inicial, não podendo ser apresentada por outro parlamentar 
neste período; § 42 - Na hipótese de apresentação de proposições de mesmo teor, numa mesma Reunião, será 
apreciada aquela que for protocolada por primeiro, considerando-se as demais prejudicadas e seus autores 
subscritores daquela.
2Art. 92. O Presidente não admitirá qualquer proposição que: V - seja antirregimental; § 12. As proposições não
admitidas sequer serão lidas em Plenário; §22. Da decisão de inadmissão cabe recurso ao Plenário.
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