
Projeto de Resolução Legislativa n° 001/2021 

 

“Altera a redação do § 3º do artigo 173 
do Regimento Interno da Câmara de 
vereadores de Ipê – RS” 
 
  

   A Mesa Diretora desta Casa Legislativa, no uso das 
atribuições que lhe confere os artigos 259 e 363 do Regimento Interno, 
apresenta para consideração do plenário, o seguinte Projeto de Resolução 
Legislativa: 

 

Art. 1º.  O § 3º do art. 173 do Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de Ipê-RS, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art. 173. ...... 
 

§ 3° A ata da reunião anterior será votada, sem discussão, na fase do 
expediente da reunião ordinária subsequente, sendo lida somente nas 
hipóteses previstas neste Regimento e na impossibilidade de ser gravada por 
meio eletrônico. 
 

Art. 2° A presente Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Ver. VALTER LUIZ PARIZOTTO                    Ver. IVAR GUERRA 

           Presidente                                                           Vice - Presidente  
 

 

 

 

Ver. VALDIR PEREIRA BUENO 

Secretário 
 



Justificativa ao Projeto de Resolução Legislativa n° 001/2021 

 

    Nobres Vereadores 

 

   A Mesa Diretora desta Casa Legislativa usando das 
atribuições que lhe confere o seu Regimento Interno e objetivando 
regulamentar situação já consolidada pela prática habitual nesta casa, propõe o 
presente Projeto de Resolução Legislativa para alteração do § 3º do art. 173 do 
Regimento Interno – Subseção IV “Das Atas”. 

   A pretendida alteração dispensará a leitura da ata da 
reunião da sessão anterior, na fase de expediente, otimizando tempo e 
modernizando os trabalhos legislativos, uma vez que as reuniões encontram-se 
gravadas e armazenadas em meio eletrônico nos arquivos desta Casa, bem 
como disponibilizadas em mídias sociais. 

   Do mesmo modo que a presente alteração faz parte de um 
novo projeto da Mesa Diretora, que visa divulgar, modernizar e dar ampla 
publicidade aos trabalhos legislativos os quais devem estar acessíveis a todos 
os munícipes, buscando também celeridade e transparência aos trabalhos 
realizados pelos vereadores e servidores desta Casa Legislativa. 

Assim, com base nas razões postas à vista, 
fundamentamos e apresentamos este Projeto de Resolução, o qual solicitamos 
apoio dos nobres Vereadores para aprovação da presente proposição. 

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Ver. VALTER LUIZ PARIZOTTO                    Ver. IVAR GUERRA 

           Presidente                                                           Vice - Presidente  
 

 

 

 

Ver. VALDIR PEREIRA BUENO 

Secretário 


