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RESOLUÇÃO Nº 007/2022 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Glorinha, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 

Art. 1º Altera a redação do art. 157 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores de Glorinha passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 157. As reuniões ordinárias compõem-se de seis partes: Abertura 
dos Trabalhos, Tribuna Livre Participativa, Leitura do Expediente, Discussão do 
Expediente, Ordem do Dia e Explicações Pessoais. 

Art. 2º Inclui-se o art. 158-A ao Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Vereadores de Glorinha, conforme segue: 

Art. 158-A. A Tribuna Livre Participativa destina-se à realização de 
manifestação de entidades de Glorinha devidamente constituídas e tem por 
finalidade a veiculação de assuntos de interesse destas, com repercussão na 
comunidade. 

§ 1º A Tribuna Livre Participativa, com duração de até dez minutos, 
vedada a concessão de apartes, ocorrerá nas Reuniões Ordinárias, logo após a 
aprovação da Ata.  

§ 2º O período destinado à Tribuna Livre Participativa não poderá ser 
utilizado para homenagens ou comemorações.  

§ 3º A entidade que descumprir o disposto no parágrafo §2º deste artigo, 
bem como usar a palavra empregando termos incompatíveis com a dignidade e 
moralidade da Câmara Municipal de Vereadores, não poderá utilizar novamente a 
Tribuna Livre pelo prazo de 01 (um) ano, respondendo ainda o orador civil e 
criminalmente pelos conceitos que emitir. 

§ 4º Para fazer uso da Tribuna Livre Participativa, as entidades deverão 
apresentar requerimento, por escrito, à Presidência da Câmara, entregue no 
Protocolo, com antecedência mínima de três dias da data requerida, informando:  

I - dados que identifiquem a entidade;  

II - nome do representante que irá manifestar-se pela entidade;  

III - assunto a ser tratado.  

§ 5º A entidade inscrita, através de seu Presidente, Vice-Presidente ou 
Tesoureiro, terá o direito de utilizar a Tribuna Livre Participativa após o prazo de 
três dias, a contar do recebimento do pedido no protocolo da Câmara, com a 
seguinte prioridade: 

I - aquela que ainda não tenha feito uso da Tribuna Livre na Sessão 
Legislativa em curso;  
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II - aquela que, na Sessão Legislativa em curso, tenha feito uso da 
Tribuna há mais tempo;  

III - a primeira a inscrever-se, segundo o horário de entrega da solicitação 
no protocolo da Câmara.  

Parágrafo Único. Será dado conhecimento prévio àquela entidade que 
deverá ocupar a Tribuna Livre.  

§ 6º Havendo mais de uma inscrição, para a mesma data, com 
abordagem do mesmo tema, o tempo será dividido entre as entidades.  

Parágrafo Único. Não haverá cedência da Tribuna Livre Participativa para 
mais de uma entidade com assuntos diferentes. A entidade que primeiro protocolar 
seu pedido terá preferência para uso da Tribuna, podendo a outra entidade 
manifestar-se na próxima data disponível.  

§ 7º A Mesa deverá informar as entidades que não farão uso da Tribuna 
Livre na sessão solicitada, ficando estas com suas inscrições automaticamente as 
seguradas.  

Parágrafo Único. A entidade que, por qualquer hipótese, não possa ser 
atendida na pretensão da data solicitada, será facultada prioritariamente a escolha 
de outra data.  

§ 8º Será garantido tempo de dois minutos para manifestação de cada 
Vereador, a propósito do tema abordado na Tribuna Livre Participativa e réplica de 
cinco minutos ao orador representante da entidade. 

§ 9º Quando houver orador na Tribuna, o Vereador só poderá solicitar a 
palavra para:  

I - requerer prorrogação da Reunião;  

II - formular questão de ordem;  

III - apresentar reclamações;  

IV – para tratar de matéria de relevante importância relacionada com a 
fala do orador aparteado.  

§10. Fica suspenso o uso da Tribuna Livre Participativa durante o período 
eleitoral. 

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

                        Glorinha, 11 de agosto de 2022. 

 
 

DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente do Poder Legislativo 


