
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 0

 

 

“ALTERA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE 

VEREADORES, RESOLUÇÃO N.º 03/91.

 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 173 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal, PROMULGA 
Interno da Câmara de Vere

termos: 

Art. 1° - O art. 

Art. 6º - No dia 1º de janeiro às 10 horas terá início a reunião 
solene de instalação de legislatura, de conformidade com a Lei Orgânica 

do Município, sob a presidência do Vereador mais votado entre os 
presentes. 

 

Art. 2° - O art. 7° passa a vigorar acrescido do §5°, com a 

seguinte redação: 

§ 5º - O Vereador diplomado que não tomar posse na data 
estabelecida em lei, tem o prazo de trinta dias 

se, automaticamente, o mandato daquele que não o fizer, salvo por motivo 
justificado. 

 
Art. 3° - Ficam revogados os §§1° e 2° do art. 17, e o caput 

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 17 - Os Vereadores perceberão subsídi
fixado por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, de uma legislatura para 

a subsequente, respeitados os limites e critérios estabelecidos pela 
Constituição Federal. 

 

Art. 4º - O art. 64 passa a vigorar acrescido dos §§ 3° e 4°, com 

a seguinte redação: 

§ 3º - As Lideranças partidárias indicarão os integrantes das 
comissões especiais e parlamentares de inquérito, observadas a 

proporcionalidade numérica da bancada.

§ 4° - O Presidente designará, ouvidos os Líderes, os integrantes 
das Comissões temporárias. 

 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 09, DE 14 DE SETEMBRO 

“ALTERA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE 

VEREADORES, RESOLUÇÃO N.º 03/91.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS, 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 173 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal, PROMULGA esta Resolução para alterar o Regimento 
Interno da Câmara de Vereadores (Resolução n.º 03/91), nos seguintes 

O art. 6° passa a vigorar com a seguinte redação:

No dia 1º de janeiro às 10 horas terá início a reunião 
solene de instalação de legislatura, de conformidade com a Lei Orgânica 

Município, sob a presidência do Vereador mais votado entre os 

O art. 7° passa a vigorar acrescido do §5°, com a 

O Vereador diplomado que não tomar posse na data 
estabelecida em lei, tem o prazo de trinta dias para fazê-

se, automaticamente, o mandato daquele que não o fizer, salvo por motivo 

Ficam revogados os §§1° e 2° do art. 17, e o caput 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Os Vereadores perceberão subsídio em parcela única, 
fixado por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, de uma legislatura para 

a subsequente, respeitados os limites e critérios estabelecidos pela 
 

O art. 64 passa a vigorar acrescido dos §§ 3° e 4°, com 

As Lideranças partidárias indicarão os integrantes das 
comissões especiais e parlamentares de inquérito, observadas a 

proporcionalidade numérica da bancada. 

O Presidente designará, ouvidos os Líderes, os integrantes 
ões temporárias.  

 

SETEMBRO DE 2021 

“ALTERA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE  

VEREADORES, RESOLUÇÃO N.º 03/91. ”  

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
RS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 173 do Regimento Interno da 

Resolução para alterar o Regimento 
03/91), nos seguintes 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

No dia 1º de janeiro às 10 horas terá início a reunião 
solene de instalação de legislatura, de conformidade com a Lei Orgânica 

Município, sob a presidência do Vereador mais votado entre os 

O art. 7° passa a vigorar acrescido do §5°, com a 

O Vereador diplomado que não tomar posse na data 
-lo, extinguindo-

se, automaticamente, o mandato daquele que não o fizer, salvo por motivo 

Ficam revogados os §§1° e 2° do art. 17, e o caput 

o em parcela única, 
fixado por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, de uma legislatura para 

a subsequente, respeitados os limites e critérios estabelecidos pela 

O art. 64 passa a vigorar acrescido dos §§ 3° e 4°, com 

As Lideranças partidárias indicarão os integrantes das 
comissões especiais e parlamentares de inquérito, observadas a 

O Presidente designará, ouvidos os Líderes, os integrantes 



Art. 5º - O §2° do art. 66 passa a vigorar acrescido dos

VIII e IX, com a seguinte redação:
VIII - O requerimento de formação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito deverá indicar, necessariamente, a finalidade devidamente 

fundamentada e o prazo de funcionamento, que será de no máximo 120 

(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 60 

(sessenta) dias. 
IX - A Comissão Parlamentar de Inquérito que não se instalar ou 

não apresentar relatório no prazo pre

pelo Presidente da Câmara e arquivado o processo.

 

Art. 6° - O parágrafo único do art. 69, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

Parágrafo único 

reuniões, porém só os integr

a voto. 
 

Art. 7° - O art. 95 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 95- É necessário a presença de pelo menos maioria absoluta 

dos membros para que a Câmara se reúna e delibere.
 

Art. 8° - O art. 98 passa a vigorar acrescido do inciso VI, com a 

seguinte redação: 
VI - TRIBUNA LIVRE, para concessão da palavra, por 10 

minutos, a todo e qualquer cidadão eleitor em Maximiliano de Almeida, 
representantes de entidades sociais e sindicais, conselho

partidos políticos, atendendo as determinações da resolução própria.
 

Art. 9° - O art. 109 passa a vigorar acrescido do §4°, com a 

seguinte redação: 

§4° - Será dispensada a leitura da ata sempre que esta for 

disponibilizada com antecedência 
documento físico ou digital.

 

Art. 10 - O inciso I do art. 112, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

“I- Redação final; ”
 

Art. 11 - Acrescenta o art. 138

Art. 138-A - 
I - Moção é o requerimento que solicita a manifestação da 

Câmara sobre assunto determinado, hipotecando solidariedade, 

protestando ou repudiando

 

O §2° do art. 66 passa a vigorar acrescido dos

VIII e IX, com a seguinte redação: 
O requerimento de formação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito deverá indicar, necessariamente, a finalidade devidamente 

fundamentada e o prazo de funcionamento, que será de no máximo 120 

(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 60 

A Comissão Parlamentar de Inquérito que não se instalar ou 

não apresentar relatório no prazo previsto será automaticamente extinta 

pelo Presidente da Câmara e arquivado o processo. 

O parágrafo único do art. 69, passa a vigorar com a 

Parágrafo único - Todos os Vereadores poderão participar das 

reuniões, porém só os integrantes da Comissão Representativa têm direito 

O art. 95 passa a vigorar com a seguinte redação:
É necessário a presença de pelo menos maioria absoluta 

dos membros para que a Câmara se reúna e delibere. 

O art. 98 passa a vigorar acrescido do inciso VI, com a 

TRIBUNA LIVRE, para concessão da palavra, por 10 

minutos, a todo e qualquer cidadão eleitor em Maximiliano de Almeida, 
representantes de entidades sociais e sindicais, conselho

partidos políticos, atendendo as determinações da resolução própria.

O art. 109 passa a vigorar acrescido do §4°, com a 

Será dispensada a leitura da ata sempre que esta for 

disponibilizada com antecedência aos vereadores, seja por meio de 
documento físico ou digital. 

O inciso I do art. 112, passa a vigorar com a seguinte 

Redação final; ” 

Acrescenta o art. 138-A, com a seguinte redação:

São definições legais: 
Moção é o requerimento que solicita a manifestação da 

Câmara sobre assunto determinado, hipotecando solidariedade, 

protestando ou repudiando. 

 

O §2° do art. 66 passa a vigorar acrescido dos incisos 

O requerimento de formação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito deverá indicar, necessariamente, a finalidade devidamente 

fundamentada e o prazo de funcionamento, que será de no máximo 120 

(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 60 

A Comissão Parlamentar de Inquérito que não se instalar ou 

visto será automaticamente extinta 

O parágrafo único do art. 69, passa a vigorar com a 

Todos os Vereadores poderão participar das 

antes da Comissão Representativa têm direito 

O art. 95 passa a vigorar com a seguinte redação: 
É necessário a presença de pelo menos maioria absoluta 

O art. 98 passa a vigorar acrescido do inciso VI, com a 

TRIBUNA LIVRE, para concessão da palavra, por 10 

minutos, a todo e qualquer cidadão eleitor em Maximiliano de Almeida, 
representantes de entidades sociais e sindicais, conselhos municipais e 

partidos políticos, atendendo as determinações da resolução própria. 

O art. 109 passa a vigorar acrescido do §4°, com a 

Será dispensada a leitura da ata sempre que esta for 

aos vereadores, seja por meio de 

O inciso I do art. 112, passa a vigorar com a seguinte 

A, com a seguinte redação: 

Moção é o requerimento que solicita a manifestação da 
Câmara sobre assunto determinado, hipotecando solidariedade, 



II - Indicação é a proposição contendo sugestões de interesse 

geral.  

III - Emenda é a proposição apresentada p

Comissão que visa a alterar parte de projeto, devendo ter relação com a 

matéria da proposição

IV - Subemenda é a proposição apresentada por Vereador ou 

Comissão que visa a alterar parte de uma emenda.
V - Recurso é o meio de provocar no Ple

decisão tida como desfavorável, por ato da Mesa, da Presidência ou das 

Comissões. 

VI - Requerimento é a proposição oral ou escrita contendo 

pedido ao Presidente da Câmara sobre assunto determinado. 
VII - Pedido de autorização é a pr

Prefeito, submetendo à Câmara contratos ou convênios de interesse 

municipal. 

VIII- Pedido de informação é a proposição solicitando 
esclarecimento ou dados relativos à Administração Municipal.

IX - Pedido 
solicitando medidas de caráter político

 

Art. 12 - Esta 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MAXIMILIANO 

DE ALMEIDA/RS, EM 14 DE 
 

 

 

ANDRÉ FERNANDO ZUCUNELLI                 

Vice-Presidente                                                    Secretária

 

 

 

Registre-se e Publique

Em 14/09/2021 

 

 

Indicação é a proposição contendo sugestões de interesse 

Emenda é a proposição apresentada por Vereador ou 

Comissão que visa a alterar parte de projeto, devendo ter relação com a 

matéria da proposição. 

Subemenda é a proposição apresentada por Vereador ou 

Comissão que visa a alterar parte de uma emenda. 
Recurso é o meio de provocar no Plenário a modificação de 

decisão tida como desfavorável, por ato da Mesa, da Presidência ou das 

Requerimento é a proposição oral ou escrita contendo 

pedido ao Presidente da Câmara sobre assunto determinado. 
Pedido de autorização é a proposição de iniciativa do 

Prefeito, submetendo à Câmara contratos ou convênios de interesse 

Pedido de informação é a proposição solicitando 
esclarecimento ou dados relativos à Administração Municipal.

de providências é a proposição dirigida
solicitando medidas de caráter político-administrativo. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE MAXIMILIANO 
, EM 14 DE SETEMBRO DE 2021. 

CLÁUDIO GRANDO 

Presidente 

 

ZUCUNELLI                       DAIANA BARANCELLI

Presidente                                                    Secretária

-se 

 

Indicação é a proposição contendo sugestões de interesse 

or Vereador ou 

Comissão que visa a alterar parte de projeto, devendo ter relação com a 

Subemenda é a proposição apresentada por Vereador ou 

nário a modificação de 

decisão tida como desfavorável, por ato da Mesa, da Presidência ou das 

Requerimento é a proposição oral ou escrita contendo 

pedido ao Presidente da Câmara sobre assunto determinado.  
oposição de iniciativa do 

Prefeito, submetendo à Câmara contratos ou convênios de interesse 

Pedido de informação é a proposição solicitando 
esclarecimento ou dados relativos à Administração Municipal. 

dirigida ao Prefeito, 

entra em vigor na data de sua 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE MAXIMILIANO 

DAIANA BARANCELLI 

Presidente                                                    Secretária 


