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RESOLUÇÃO nº 002/2010 

 

 

Altera a Resolução nº 002/91 de 9/3/1991 e Resolução nº 001/2006 de 

19/7/2006 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Chopinzinho. 

 

 

 Faço saber que a Câmara Municipal de Chopinzinho aprovou e eu promulgo a 

seguinte Resolução: 

 

 

 Art. 1º - Altera o § 1º do artigo 2º que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 § 1º - A função legislativa consiste em elaborar leis referentes a todos os assuntos de 

competência do Município, ressalvados os casos de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, 

respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado. 

 

 Art. 2º - Altera os §§ 2º e 3º do artigo 3º que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 2º - Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto, ou outra causa que 

impeça a sua utilização, poderão as sessões ser realizadas em outro local, por decisão 

tomada pela maioria absoluta dos Vereadores. 

 

  § 3º - As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara 

Municipal 

  

Art. 3º - Altera o artigo 4º que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 4º - No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 9 (nove) horas, 

em Sessão de Instalação, independentemente de número, sob a presidência do Vereador 

mais idoso dos presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. O 

senhor Presidente prestará o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a Constituição da 
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República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná, a Lei Orgânica do 

Município de Chopinzinho,, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me 

foi conferido e trabalhar pelo progresso do Município e bem-estar do seu povo”.  Em 

seguida, o Secretário designado para esse fim, pelo Presidente, fará chamada de cada 

vereador, que declarará: “assim o prometo”. 

 

Art. 4º - Altera o artigo 9º que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

Art. 9º - O mandato da Mesa Diretora será de 1(um) ano, podendo ser reeleito para o 

mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, por igual período. 

 

Art. 5º - Altera o artigo 15 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 15 - Vagando qualquer cargo da Mesa, será realizada a eleição no expediente da 

primeira sessão seguinte, para completar o ano do mandato. 

 

Art. 6º - Altera o artigo 17 e Incisos que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 17 - Compete privativamente à Mesa Diretora: 

 

I – Na parte legislativa: 

 

a) Propor Projetos de Resolução que criem, transformem ou extingam cargos, 

empregos ou funções dos serviços do Poder Legislativo, bem como fixação e alteração dos 

respectivos vencimentos; 

 

b) apresentar proposição que fixa ou atualiza os subsídios do Prefeito, do Vice-

Prefeito e dos Vereadores, bem como a verba de representação se houver; 

 

c) apresentar projetos de decreto legislativo concessivos de licença e afastamento do 

Prefeito; 
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d) assinar as resoluções e os decretos legislativos; 

 

e) autografar os projetos de lei aprovados para sua remessa ao Executivo; 

 

f) determinar, no início da Legislatura, o arquivamento das proposições não 

apreciadas na Legislatura anterior. 

 

II – Na parte administrativa: 

 

a) elaborar e encaminhar, até 1º (primeiro) de agosto de cada ano, a proposta 

orçamentária anual da Câmara a ser incluída no orçamento do Município; 

 

b) propor Projetos de Leis dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou 

especiais, através de anulação parcial ou total de dotação orçamentária da Câmara 

Municipal; 

 

c) suplementar, por Resolução, as dotações do orçamento da Câmara Municipal, 

observado o limite de autorização da Lei Orçamentária, desde que os recursos para sua 

cobertura sejam provenientes de anulação de sua dotação ou da reserva de contingência; 

 

d) enviar ao Executivo, até o dia 1º (primeiro) de março, as contas do Legislativo do 

exercício precedente para incorporação às contas do Município; 

 

e) elaborar e expedir, mediante Resolução, a discriminação analítica das dotações 

da Câmara Municipal, bem como alterá-la quando necessário; 

 

f) propor ação direta de inconstitucionalidade de Lei a Ato Normativo Estadual ou 

Municipal, na forma do art. 111, da Constituição do Estado do Paraná; 

 

g) devolver ao Executivo no final de cada exercício o saldo de caixa, se houver; 
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h) determinar a realização de concurso público para provimento dos cargos do 

Quadro da Câmara, homologá-lo e designar a banca examinadora; 

 

i) autorizar despesas dependentes ou não de licitação; 

 

j) orientar os serviços administrativos da Câmara e elaborar o seu Regimento Interno; 

 

l) proceder à redação final das Resoluções, modificando o Regimento Interno ou 

tratando de economia interna da Câmara. 

 

Art. 7º - Altera o Parágrafo Único do artigo 18, Incisos e Alíneas que passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Parágrafo único - Compete ao Presidente da Câmara Municipal: 

 

  I – quanto às sessões em geral: 

 

  a) convocar, presidir, abrir, conduzir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões, 

observando e fazendo observar a legislação Federal, Estadual e Municipal, bem como, as 

determinações do presente Regimento; 

 

  b) suspendê-las ou levantá-las sempre que julgar conveniente ao bom andamento 

técnico e disciplinar dos trabalhos; 

 

 c) interpretar e fazer observar o Regimento e, quando julgar necessário à ordem dos 

trabalhos, mandar evacuar as dependências da Casa; 

 

 d) conceder ou negar a palavra aos Vereadores, nos termos deste Regimento, bem 

como não consentir divagações ou incidentes estranhos aos assuntos em discussão; 
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 e) interromper o Vereador que se desviar da matéria em debate, faltar com a 

consideração devida à Câmara ou a qualquer de seus membros, advertindo-o, e, em caso 

de insistência, retirando-lhe a palavra; 

 

 f) determinar o não registro em Ata de discurso ou aparte quando anti-regimental; 

 

 g) convidar o Vereador a retirar-se do recinto do Plenário, quando perturbar a ordem; 

 

 h) chamar a atenção do Vereador ao esgotar-se o tempo a que tem direito, e impedir 

que, nesse ínterim, sofra ele apartes; 

 

 i) decidir sobre as questões de ordem e as reclamações, ou atribuir a decisão ao 

Plenário, em caso de recurso; 

 

 j) fazer-se substituir na Presidência, quando tiver que deixar o recinto do Plenário; 

 

 l) convocar substitutos eventuais para a Secretaria, na ausência, licença ou 

impedimento do Secretário; 

 

 m) anunciar a Ordem do Dia e o quorum presente; 

 

 n) submeter à discussão e votação as matérias constantes da pauta; 

 

 o) anunciar, antes do encerramento da sessão, os Vereadores que estiverem 

presentes e os que estiverem ausentes aos trabalhos da Casa; 

 

 p) convocar sessões extraordinárias, secretas e solenes, nos termos regimentais; 

 

 q) promulgar as Resoluções e os Decretos Legislativos, bem como as Leis com 

sanção técnica ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não foram promulgadas 

pelo Prefeito; 
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 r) empossar o Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Suplentes, bem como presidir a 

Sessão de Eleição da Mesa, quando da sua renovação, dando posse aos Membros; 

 

 s) declarar extintos os mandatos do Prefeito, do Vice-Prefeito, de Vereador e de 

Suplente, nos casos previstos em lei, e, em face da deliberação do Plenário, expedir decreto 

legislativo de perda de mandato; 

 

 t) convocar Suplente de Vereador, quando for o caso; 

 

 u) declarar destituído membro da Mesa ou de Comissão Permanente, nos casos 

previstos no Regimento Interno; 

 

 v) assinar, juntamente com o Secretário, as Atas das sessões e os atos da Mesa; 

 

 x) justificar a ausência de Vereadores, nas hipóteses regimentais. 

  

II – Quanto às proposições: 

 

a) despachá-las às Comissões; 

b) determinar a retirada de proposição da Ordem do Dia, nos termos do Regimento; 

 

c) declarar prejudicada qualquer proposição, que assim deva ser considerada, na 

conformidade regimental; 

 

d) despachar os requerimentos submetidos à sua apreciação, especialmente os que 

versem sobre pronunciamentos de Vereadores e atos do Poder Legislativo. 

 

III – Quanto às Comissões: 

 

a) nomear os membros efetivos das Comissões e seus Suplentes; 

 

b) nomear, na ausência do membro efetivo da Comissão, substituto ocasional; 
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c) declarar a perda de cargo de membro da Comissão quando o Vereador incidir no 

número de faltas previstas no Regimento Interno; 

 

d) convocar reunião extraordinária de Comissão para apreciar proposição em 

regime de urgência; 

 

e) convidar o relator ou outro membro da Comissão a explicar as razões do parecer 

considerado inconclusivo, impreciso ou incompleto; 

 

f) nomear Comissão Temporária e de Inquérito, nos termos do Regimento; 

 

g) preencher vagas nas Comissões nos casos do artigo 36, deste Regimento. 

 

IV – Quanto às reuniões da Mesa: 

 

a) presidi-las; 

 

b) tomar parte nas discussões e deliberações com direito a voto e assinar os 

respectivos atos; 

 

c) ser agente executor das decisões da Mesa. 

 

V – Quanto às publicações: 

 

a) não permitir a publicação de expressões, conceitos e discursos infringentes das 

normas regimentais; 

 

b) determinar que as informações oficiais sejam publicadas por extenso ou apenas 

em resumo, ou que sejam somente referidas na Ata; 
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c) fazer publicar, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, os atos da Mesa, as 

Resoluções, os Decretos Legislativos e as Leis por ele promulgadas, bem como, 

ordenar a publicação das demais matérias que devam ser divulgadas. 

 

VI – Quanto aos atos de intercomunicação com o Poder Executivo: 

 

a) receber as mensagens de proposição legislativa, fazendo-as protocolar; 

 

b) encaminhar ao Prefeito, por ofício, os Projetos de Lei, aprovados ou rejeitados 

bem como os vetos rejeitados ou mantidos; 

 

c) solicitar ao Prefeito as informações pretendidas pelo Plenário; 

 

d) requisitar junto ao Poder Executivo os recursos destinados às despesas da 

Câmara, até o dia 15 (quinze) de cada mês. 

 

VII – Quanto aos atos administrativos: 

 

a) assinar a correspondência destinada aos órgãos e autoridades federais, 

estaduais e municipais; 

 

b) zelar pelo prestígio e decoro da Câmara e pelos direitos, garantias, 

inviolabilidade e respeito devidos a seus membros; 

 

c) autorizar a realização de conferência, exposições, palestras ou seminários no 

edifício da Câmara; 

 

d) ordenar as despesas da Câmara e proceder, juntamente com a emissão de 

cheques e movimentação das contas bancárias da Casa; 

 

e) apresentar ao Plenário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o balancete relativo aos 

recursos recebidos e as despesas realizadas no mês anterior; 
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f) administrar o pessoal da Câmara fazendo lavrar e assinando os atos de 

nomeação, promoção, progressão, reclassificação, exoneração, aposentadoria, 

concessão de férias, de adicionais e de licença; 

 

g) atribuir aos servidores do legislativo, vantagens legalmente autorizadas; 

 

h) determinar a apuração de responsabilidade administrativa civil e criminal de 

servidões faltosos e aplicar-lhes as penalidades; 

 

i) praticar quaisquer outros atos atinentes à área de gestão de pessoal; 

 

j) mandar expedir certidões requeridas para a defesa de direito e esclarecimento de 

situações; 

 

k) exercer atos de polícia em quaisquer matérias relacionadas com as atividade da 

Câmara, dentro ou fora do seu recinto; 

 

l) representar em nome da Câmara junto aos Poderes da União e do Estado, 

inclusive em Juízo”. 

 

Art. 8º - Altera o artigo 19 e Incisos que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

 Art. 19 – Compete ainda ao  Presidente da Câmara: 

 

 I – exercer, em substituição, a chefia do Poder Executivo Municipal, nos casos 

previstos em lei; 

 

 II – representar a Câmara junto ao Prefeito e perante as entidades públicas e 

privadas em geral; 

 

 III – fazer expedir convite para as sessões solenes; 
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 IV – conceder a seu critério, audiências ao público; 

 

 V – requisitar força, quando necessária, à preservação da regularidade do 

funcionamento da Câmara. 

 

 

Art. 9º - O caput do artigo 20 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

Art. 20 – Quando o Presidente exorbitar das funções que lhe são conferidas neste 

Regimento, qualquer Vereador poderá reclamar sobre o fato, cabendo-lhe recurso do ato ao 

Plenário. 

 

Art. 10 – Os Incisos do artigo 21 passam a vigorar com as seguintes alterações: 

 

I – quando a matéria exigir, para sua deliberação, o voto favorável de 2/3 (dois 

terços) dos membros da Câmara ou da maioria absoluta; 

 

II – quando houver empate em qualquer votação, simbólica ou nominal; 

 

III – nos casos de escrutínio secreto; 

 

IV – quando da eleição da Mesa Diretora; 

 

V – quando das deliberações sobre a perda de mandato de Vereadores e Prefeito; 

 

VI – quando da apreciação de veto; 

 

VII – quando da aprovação de contas do Município 

 

Art. 11 – O artigo 29 e Incisos passam a vigorar com as seguintes alterações: 
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Art. 29 - São atribuições do Plenário: 

 

I -  eleger os membros de sua Mesa e destituí-los na forma regimental; 

II - votar proposições apresentadas pelo Prefeito, pelos Vereadores, pela Mesa 

Diretora e pela iniciativa popular; 

III - votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como autorizar a 

abertura de créditos suplementares e especiais; 

IV - autorizar empréstimos e operações de crédito em geral, nos termos da legislação 

vigente, bem como, a forma e os meios de pagamento; 

V - autorizar a concessão de auxílio e subvenções de crédito, bem como a forma e 

os meios de pagamento; 

 

VI - autorizar a concessão de serviços públicos; 

VII - autorizar a concessão de uso de bens municipais; 

VIII - autorizar a alienação de bens patrimoniais quando o valor destes, apurado 

através de avaliação por comissão designada para tal fim, for igual ou superior a 10 (dez) 

vezes o maior salário-mínimo vigente no Estado; 

 

IX - autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem 

encargos; 

 

X - autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com 

outros municípios; 

XI - organizar os serviços administrativos e seus respectivos cargos, dar-lhes 

provimento e fixar-lhes os vencimentos; 

XII - autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos; 
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XIII - conceder título de cidadão honorário, honraria e homenagem a pessoas que 

reconhecidamente tenham prestado serviços ao Município; 

 

XIV - sugerir ao Poder Executivo Municipal, ao Estadual e ao Federal, medidas de 

interesse do Município; 

XV – elaborar, alterar e substituir o Regimento Interno; 

XVI - tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa, inclusive aprovar ou rejeitar o 

parecer do Tribunal de Contas; 

 

XVII - cassar o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, na forma da 

legislação vigente; 

 

XVIII - formular representação junto às autoridades federais e estaduais; 

 

XIX - julgar os recursos administrativos de atos do Presidente; 

XX- fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, observados os 

limites e critérios previstos na legislação vigente; 

XXI - conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

XXII - julgar as infrações político-administrativas do Prefeito e dos Vereadores, nos 

termos previstos na legislação vigente; 

XXIII - exercer outras atribuições que são de competência da Câmara do Município 

de Chopinzinho (art. 31 e 33 da Lei Orgânica do Município do Chopinzinho). 

 

Art. 12 – O Parágrafo Único do artigo 30 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Parágrafo único - No início de cada sessão legislativa, as representações partidárias, 

independentemente do número de Vereadores, comunicarão à Mesa, por escrito, o seu 

líder. 

 

Art. 13 – Os §§ 1º e 2º do artigo 31 passam a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1º – As Comissões da Câmara são Permanentes, Especiais, Parlamentares de 

Inquérito e de Representação. 

  § 2º – As Comissões podem convocar Secretários Municipais ou ocupantes de 

cargos da mesma natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas 

atribuições e solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 

Art. 14 – O artigo 32 e §§ 1º e 2º passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 32 - São objetivos das Comissões Permanentes: assessoramento à Câmara; o 

estudo das proposições e assuntos submetidos ao seu exame; manifestar sua opinião sobre 

eles, por meio de pareceres, dando-lhes substitutivos e oferecendo-lhes emendas; 

apresentar por iniciativa própria ou indicação do Plenário, proposições atinentes a sua 

especialidade. 

  § 1º – Os pareceres serão elaborados nas reuniões das respectivas Comissões, 

cabendo ao membro que não compareceu à reunião e discordar do parecer, apresentar seu 

voto contrário por escrito, até 24 horas antes do início da sessão em que será discutido o 

parecer, sob pena de não ser considerado. 

  § 2º – Será constado no parecer da Comissão o nome do Vereador que não 

compareceu à reunião, bem como, se justificou ou não a sua ausência. 

Art. 15 – O artigo 44 passa a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o § 

1º: 



 14

Art. 44 - O prazo para a Comissão exarar parecer será de, no mínimo, 7 (sete) dias, 

a contar da data de recebimento da matéria pelo Presidente, salvo resolução em contrário 

do Plenário. 

 § 1º - revogado. 

Art. 16 – Altera o Inciso II do artigo 51 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

II - Comissões Especiais de Inquérito, na forma do artigo anterior, com o fim de 

apurar irregularidades administrativas do Executivo, da Mesa Diretora ou de Vereadores, no 

desempenho de suas funções, mediante requerimento da maioria absoluta de seus 

membros. 

 

Art. 17 – Altera os §§ 1º e 2º do artigo 55 que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

§ 1º - A Câmara somente poderá admitir servidores após a criação dos cargos 

respectivos, através de Resolução aprovada pela maioria absoluta dos membros. 

 

  § 2º - A Resolução que se refere o parágrafo anterior será votada em dois turnos 

com intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas entre eles 

 

Art. 18 – Altera o Inciso IV do artigo 61 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

IV – cumprir os deveres dos cargos para os quais for eleito ou designado, 

notadamente, participar das reuniões das comissões; 

 

Art. 19 – Altera o artigo 63, Incisos e Alíneas que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 63 – Os Vereadores não poderão: 

I – Desde a expedição do diploma: 
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 a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 

público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

 b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam 

demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea anterior; 

II – Desde a posse: 

 a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato celebrado com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada; 

 b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum” nas entidades 

referidas no inciso I, alínea “a”, deste artigo; 

 c) exercer outro mandato eletivo; 

 d) pleitear interesses privados perante a administração municipal, na qualidade de 

advogado ou procurador; 

 e) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas 

na alínea “a”, do inciso I, deste artigo. 

  § 1º - A infringência de qualquer dos dispositivos deste artigo importa na perda do 

mandato”. 

 § 2º - Não perde o mandato o vereador que se licenciar para exercer cargo de 

provimento em comissão nos governos Federal, Estadual ou Municipal. 

 

Art. 20 – Altera o Inciso IV do artigo 70 e §§ 1º, 2º e 3º que passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

IV - para exercer cargo de provimento em comissão nos governos Federal, Estadual 

ou Municipal. 
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 § 1º – Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o Vereador 

licenciado nos termos dos incisos I e II. 

  § 2º - No caso do inciso IV, o Vereador licenciado comunicará previamente à Câmara 

Municipal a data em que reassumirá o mandato. 

  § 3º - Nos casos dos incisos I, II e IV, cessado o motivo da licença, o Vereador 

poderá reassumir o exercício de seu mandato tão logo o deseje. 

 

Art. 21 – Altera o artigo 71 e §§ 1º, 2º e 3º que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 71 – Nos casos de vacância ou licença de Vereador, o Presidente da Câmara 

Municipal convocará imediatamente o suplente. 

§ 1º - O suplente convocado deverá tomar posse na primeira sessão ordinária após 

sua convocação, salvo motivo justo e aceito pela Câmara, sob pena de extinção do 

mandato. 

§ 2º - Não se processará a convocação de suplente nos casos de licença inferior a 

quinze dias. 

§ 3º - Em caso de vaga, não havendo suplente, o Presidente  comunicará o fato, 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao  Tribunal Regional Eleitoral. 

 

Art. 22 – Altera o § 2º do artigo 72 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 2º - A recusa do suplente em assumir a substituição, sem motivo justo aceito pela 

Câmara, importa em renúncia tácita do mandato, devendo o Presidente, após o decurso do 

prazo estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 71, declarar extinto o mandato e 

convocar o suplente seguinte. 

 

Art. 23 – Altera o § 1º do artigo 76 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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§ 1º - Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto, ou por outra causa 

que impeça a sua utilização, as sessões poderão ser realizadas em outro local, aprovado 

pela maioria absoluta dos Vereadores. 

 

Art. 24 – Altera o artigo 79 e § 2º que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 79 - A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente pelo Prefeito, pelo 

Presidente da Câmara ou pela maioria absoluta dos Vereadores, quando houver matéria de 

interesse público relevante e urgente para deliberar. 

 

 § 2º - A convocação será levada ao conhecimento dos vereadores pelo Presidente 

da Câmara, através de comunicação pessoal e escrita, bem como, afixação de edital no 

átrio do edifício da Câmara, que poderá ser reproduzido pelo órgão oficial. Sempre que 

possível, a convocação far-se-á em sessão, caso em que será comunicada por escrito 

apenas aos ausentes. 

 

Art. 25 – Altera o Inciso VII do artigo 83 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

VII - Efetuada a inscrição, com menção clara do assunto a ser tratado, a entidade 

terá seu espaço concedido no prazo de 15 (quinze) dias, obedecido o disposto no inciso V. 

 

Art. 26 – Altera o artigo 86 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 Art. 86 - A Câmara realizará sessões secretas por deliberação tomada pela maioria 

absoluta da Câmara, quando ocorrer motivo relevante. 

 

Art. 27 – Altera os §§ 1º e 2º do artigo 105 que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

§1º - O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de leis, de resoluções e de 

decretos legislativos oriundos do Executivo, da Mesa ou de Comissão da Câmara que 

deverão ser consultados a respeito. 



 18

 

  §2º - Cabe ao Autor da proposição arquivada, mediante requerimento dirigido ao 

Presidente, solicitar o desarquivamento do projeto e o reinício da tramitação regimental. 

 

Art. 28 – Os Incisos III e IV, do § 1º, do artigo 106, ficam revogados; fica alterada a 

redação do § 2º, e incluídos os incisos VIII a XII do artigo 106: 

 

Art. 106 - ... 

 

§ 1º - ... 

 

III – revogado 

 

IV - revogado 

 

§ 2º - Destinam-se as resoluções a regulamentar a matéria de caráter político ou 

administrativo, de sua economia interna, sobre os quais deva a Câmara pronunciar-se em 

casos concretos, tais como: 

  

VIII – estabelecimento e alteração do Regimento Interno; 

 

IX – destituição de membro da mesa; 

 

X – processamento e julgamento de Vereador pela prática de infração político-

administrativa; 

 

XI – mudança temporária da sede da Câmara; 

 

XII – disposição sobre seus serviços administrativos, sua organização e 

funcionamento, sua polícia e criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e 

funções de seus serviços e fixação das respectivas remunerações. 
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Art. 29 – Altera o artigo 109 e seu § 5º que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 109 - O Prefeito poderá enviar à Câmara projetos de leis sobre qualquer matéria, 

as quais, se assim o solicitar, deverão ser apreciados dentro de 60 (sessenta) dias, a contar 

do recebimento, ressalvado o regime de urgência.  

 

§ 5º - O disposto neste artigo não é aplicável à tramitação dos Projetos de Lei que 

tratem de matéria codificada, Lei Orgânica e Estatutos. 

 

Art. 30 – Altera os Incisos do artigo 120 que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 120 - ... 

 

  I   - prorrogação da sessão de acordo com o artigo 82 deste Regimento; 

  II – dispensa de leitura de matéria constante da ordem do dia; 

  III - votação por determinado processo; 

 IV - encerramento de discussão nos termos do artigo 146; 

  V – adiamento de discussão; 

  VI  - preferência para votação de emenda; 

  VII – inclusão de proposição em regime de urgência. 

 

Art. 31 – Altera Incisos do artigo 121 que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 121 - ... 

 

 I – votos de louvor, congratulações ou repúdio; 

... 

 III – inserção de documentos em ata; 

 

 ... 
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  IX – pedido de licença de Vereador; 

  X – sugestão de medidas de interesse público às autoridades competentes não 

municipais e a entidades privadas; 

  XI – prorrogação de prazo para funcionamento de Comissão Temporária. 

 

Art. 32 – Altera o artigo 129 e §§ que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 129 - A emenda pode ser supressiva, substitutiva, aditiva, modificativa, 

aglutinativa ou de redação. 

 

 § 1º - Emenda supressiva é a que manda eliminar uma parte da proposição: artigo, 

parágrafo, inciso, alínea, palavra ou palavras. 

 

 

 § 2º - Emenda substitutiva é que se destina a substituir a redação de um dispositivo 

por outra. 

 

 § 3º - Emenda aditiva é a que acrescenta um ou mais dispositivos novos à 

proposição original. 

 

 § 4º - Emenda modificativa é a que altera um item da proposição principal sem 

modificá-la substancialmente. 

 

 § 5º - Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas 

com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. 

 

 § 6º - Emenda de redação é a emenda modificativa, circunscrita à linguagem, para 

sanar vício, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. 

 

Art. 33 – Altera o artigo 133 e §§ 1º e 6º que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 
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Art. 133 - Na primeira discussão debater-se-á englobadamente o projeto. 

 

  § 1º - Nesta fase da discussão é permitida a apresentação de substitutivos, emendas 

e subemendas, desde que protocolado antecipadamente na secretaria. 

 

 ... 

 § 6º - A requerimento de qualquer vereador e com aprovação do Plenário poderá o 

projeto ser discutido artigo por artigo. 

 

Art. 34 – Fica revogado o § 4º do artigo 140: 

 

§ 4º - revogado. 

 

Art. 35 – Cria o § 1º e altera para § 2º o Parágrafo Único do artigo 141 que passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 1º - O tempo referido no Inciso VI passará a 15 (quinze) minutos quando se tratar 

da discussão de mais de uma indicação ou requerimento do mesmo autor.  

 

§ 2º - Não prevalecem os prazos estabelecidos neste artigo quando o Regimento 

explicitamente determinar outro.   

 

Art. 36 – Altera o § 1º do artigo 146 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

§ 1º - Somente será permitido requerer-se o encerramento da discussão, após terem 

falado dois vereadores. 

 

Art. 37 – Altera o artigo 150 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 150 - O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá direito a voto nas 

situações previstas no artigo 21 deste Regimento Interno. 
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Art. 38 – Altera o artigo 158 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 158 - Na primeira discussão, a votação poderá ser feita artigo por artigo 

mediante requerimento de qualquer Vereador, ainda que se tenha discutido 

englobadamente. 

 

Art. 39 – O parágrafo 2º, do artigo 198, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

Art. 198 - ... 

 

 § 2º - O veto total ou parcial do Projeto de Lei Orçamentária deverá ser apreciado no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento. 

 

Art. 40 - Fica criado o artigo 201B, com a seguinte redação: 

 

Art. 201B – A solicitação de informações e fotocópias de documentos referentes aos 

atos da Câmara Municipal deverá ser encaminhada ao Presidente, mediante requerimento 

escrito e protocolado na secretária da Câmara. 

 

§ 1º - O Presidente terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para analisar o 

requerimento, podendo indeferi-lo, mediante justificativa. 

 

§ 2º - A secretaria da Câmara deverá providenciar as informações e/ou fotocópias no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da decisão do Presidente. 

 

Art. 41 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete da Presidência, em 23 de junho de 2010. 

 

 

       Rogério Masetto  
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          Presidente  

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

Wisland Schneider 

1º Secretário  


