
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

RESOLUÇÃO Nº 021/2021

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  VEREADORES DE  GLORINHA,

Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes aprova a seguinte

RESOLUÇÃO

Art. 1º Alteram-se dispositivos do Regimento Interno da Câmara

Municipal de Vereadores de Glorinha, que passam a vigorar com a seguinte

redação:

Art. 16. (...)

III  -  para  tratamento  de  saúde  após  15  (quinze)  dias  de

afastamento do exercício  da vereança,  conforme recomendado em laudo

médico;

Art. 51. As Comissões Permanentes são três, compostas cada uma

de três Vereadores, com as seguintes denominações:

I - Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos; 

II – Obras, Viação, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente,

Indústria e Comércio;

III  –  Juventude,  Cultura,  Turismo,  Esportes,  Educação,  Saúde,

Desenvolvimento  Social,  Habitação,  Direitos  Humanos,  Defesa  do

Consumidor.
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Art. 131. (...)

Parágrafo  único.  O  pedido  de  vistas  deverá  conter  a  devida

justificativa  e  não será  superior  a  06 (seis)  dias,  devendo a  matéria  ser

obrigatoriamente deliberada na reunião ordinária seguinte.

Art. 156.  As reuniões ordinárias serão semanais, realizando-se às

segundas-feiras, com início às 18:00 horas.

Art. 177. (...)

IX - Sete minutos para falar nas explicações pessoais;

§ 2º Esgotado o tempo regimental do Vereador que estiver usando

a  tribuna,  poderá  haver  cedência  de  tempo  de  outros  Vereadores  que

estiverem inscritos  posteriormente,  em livro  próprio,  não  sendo  possível,

entretanto,  o  mesmo  Vereador  usar  a  Tribuna  mais  de  uma  vez

alternadamente,  não  podendo  o  cedente  receber  a  cedência  de  tempo

quando for fazer o uso da palavra.

Art. 158. A abertura dos trabalhos compreende o início da Reunião,

a leitura do texto bíblico, a chamada nominal dos Vereadores e a apreciação

da ata da reunião anterior.

Art.  170. Não havendo mais oradores para falar em Explicações

Pessoais, o Presidente declarará encerrada a reunião, marcando antes dia e

hora de realização da próxima reunião ordinária.

Art. 2º O Regimento Interno do Poder Legislativo passa a vigorar

acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 31. (...)

§1º  O  período  legislativo  tem  duração  de  um ano,  a  partir  do

primeiro dia de cada legislatura.

“DÕE ÓRGÃOS, DÕE SANGUE: VIDAS”
Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n° 23.830, Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

§2º  O  mandato  do  Presidente  será  de  1  (um)  ano,  vedada  a

recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura.

Art.  88-A.  Os  vereadores  podem  apresentar  até  04  (quatro)

proposições por reunião plenária, sendo 02 (duas) individuais e 02 (duas)

em  conjunto,  ressalvada  disposição  expressa  pela  maioria  absoluta  do

Plenário.

Art.  3º Suprima-se o  §  2º  do art.  52,  do Regimento Interno do

Poder Legislativo.

Art.  4º  A  presente  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

                        Glorinha, 18 de outubro de 2021.

JOÃO CARLOS SOARES
Presidente do Poder Legislativo
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