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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE                                         BAT

PROJIFTO DE IRESOLuCAO

Altera   a   Resolu¢5o   n°   642/2005,   de   29/09/2005,   q
disp6e sobre o Regimento lntemo da Camara Mun
de Jacarei, no que se refere as sess6es ordinaria

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREi   APROVA   E

PRESIDENTE,    VEREADOR    ABNER    RODRIGUES    DE

MORAES ROSA,  PROMULGA A SEGUINTE  RESOLUCAO:

Art.  1°  A  Resolugao  n°  642/2005,  de  29  de  setembro  de

2005,  que  disp6e  sobre  o  Regimento  lnterno  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,   passa  a

vigorar com as seguintes alterag6es e acr6scimos:

"CApiTULO 11

Das Sess6es Ordinarias

Art.   70   As   Sess6es   Ordinarias   da   Camara   Municipal   de

Jacarei,  independente  de  convocag5o,  realizar-se-ao  as  quartas-feiras,  com  inicio  as  18

(dezoito) horas.

§   1°   Caso   esses   dias   recaiam   em   feriados   ou   pontos
facultatjvos, a sess5o realizar-se-a no primeiro dia Cltil subsequente.

§  2°  Excepcionalmente,  por  motivo  justificado  e  par  meio  de

requerimento  proposto  e  aprovado  pelo  Plenario,  o  dia  de  realiza?5o  da  sessao  ordinaria

podefa ser antecipado ou adiado para atender o interesse legislativo,

Art. 71.  As Sess6es OrdinElrias comp6em-se de scte fases:

I   -   Abertura:    destinada    EI    conferfencia   de    presen?a   dos

Vereadores,  a declaragao de abertura,  a execugao de hinos,  a leitura de urn texto biblico, e

a posse de Vereadores nos casos previstos em lei;

11   -   Solenidades:   destinada   a   realizagao   de   atos   solenes

regulamentados e/ou aprovados pelo Plen6rjo;
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IV - Ordem do Dia:  discuss5o e vctacao das  proposituras que

integram a Ordem do Dia e daquelas que nela forem incluidas, nos termos deste Regimento;

V   -   Expediente:   quando   ser5o   lidos   e   votados,   conforme

disciplinado, os trabalhos legislativos e demais expedientes;

VI - Horario dos Temas Livres: ocupagao facultativa da Tribuna

pelos Vereadores, para discorrerem sobre temas livres;
VII   -   Encerramento:   destina~se   a   divulgagao   de   eventuais

avisos de interesse dos Vereadores e encerramento das atividades de plenario,

Paragrafo Ilnico. A ordem de realizagao das fases da  Sessao

Ordin6ria poder6 ser alterada, nos casos em que couber, mediante consulta ao Plen5rio.

Se95O I

Da Abertura

Art. 72  No horario regimental, o Presidente determinara que se

proceda  a  primeira  verificagao  de  presenga  dos  Vereadores  e  declarara  aberta  a  Sessf5o

Ordjn6ria,  anunciando  a  data  de  sua  realize?ao,  o  hofario  de  inicio  e  o  seu  namero  de

ordem,  se constatada  a presen?a em  Plen5rio de pelo menos  Ire (urn tengo)  dos membros

da Camara.

§  1°  Na  hip6tese  de  nao  atingido  o  qu6rum  estabelecido  no

caput,  sera  observada  a  tolerancia  maxima  de  20  (vinte)  minutos  para  a  realizagao  de

segunda chamada.

§  2°  Feita  a  segunda  chamada  e  nao  constatado  o  quorum
regimental para a abertura, sera lavrado o respectivo termo de nao realjza?ao da sess5o por

falta de quorum.

Art.   73   Logo   ap6s   a   declara?5o   de   abertura   da   Sessao

Ordin6ria,  haver6  a  execu?ao  do  Hino  Nacional  Brasileiro  e  posteriormente  sera  feita  a

leitura de urn texto biblico, cujo leitor sera definido pela Presidencia.
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biblico,  have fa a execugao do Hino de Jacarei.

§  2°  Nas  sess6es  que  antecederem  os  dias  3  de  abril,  7  de
setembro e 15 de novembro e no dia 19 de novembro ou na sessao que suceder esta data,

imediatamente  ap6s  o  Hino   Nacional   Brasileiro  serao  feitas  a  execugao  dos   Hinos  de

Jacarei, da lndependencia, da Proclamagao da Repdblica e da Bandeira, respectivamente.

§ 3° Tao logo cumpridas as formalidades constantes do caput e
dos §§ 1° e 2° deste artigo, dar-se-a posse a Vereadores nos casos previstos em lei.

§ 4° Ao Vereador empossado nos termos do paragrafo anterior,
logo ap6s a assinatura do ato de posse, sera facultado o uso da palavra por 5 minutos para

que possa fazer suas saudag6es`

Se95O 11

Das Solenidades

Art.  74  As  sess6es  ordin6rias  terao  uma  fase  destinada  as

Solenidades,  oportunidade em  que  serao realizados  os  atos  solenes  regulamentados e/ou

aprovados pelo Plen6rio.

Se?ao Ill

Da Tribuna  Livre

Art.  75  A  Tribuna  Livre  ter6  seu  uso  autorizado  pela   Mesa

Diretora da Camara, mediante o atendimento as seguintes condig6es:

I   -   a   entidade   interessada   devera   inscrever-se   para   esta

finalidade com,  pelo menos, tres dias de antecedencia, juntando comprovante de existencia

legal;

11 - a  inscri?5o devefa  conter o nome  e  qualificagao  do orador,

fun?5o  que  ocupa  na  entidade  e  assunto  a  ser  abordado,  com  a  devida  autoriza?ao  do

Presidente da entidade;

PRAOA  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTRo  -JACARE\/SP  -CEP:   12   327-9ol   -TEL.`   (ol2)3955-220o  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

1
Ill  -  o  orador,  que  sera  o  Onico  autorizado  a  fazer  USO  da

Tribuna  Livre,  ter6  quinze  minutos  improrrogaveis  para  user  da  palavra  sobre  o  tema,  dQ

qual devera ter sido distribuida c6pia de s'Intese para conhecimento prfevio dos Vereadores;

IV  -  o  orador  da  Tribuna  Ljvre  devefa  usar  da  palavra  em

termos compativeis com o dec;oro,  obedecendo as  limitag6es eslabelecidas no  Regimento

lnterno, ficando seu pronunciamento sujejto as sang6es legais;

V -  sob  pena  de  ter  a  palavra  cassada,  o  orador  da  Tribuna

Livre nao podefa desviar-se do tema proposto em sua inscri?ao,  usar linguagem impr6pria,

ultrapassar  o  tempo  previsto  no  inciso  Ill,  referir-se  de  modo  depreciativo  as  autoridades

constituidas.

§    1°   As    inscrjgdes   sefao   feitas   em   formul6rios   pr6prios

fornecidos pela Secrctaria de Comunicagao da Camara.

§ 2° Nenhuma entidade podefa participar da Tribuna Livre mais

de  duas vezes  por ano,  sendo  uma  por  inscrigao  a  crit6rio  da  pr6pria  entidade  e  outra  a

convite de Vereador.

§  3° 0  uso  da  Tribuna  Livre  sera  permitido  uma  Onica  vez  por

Sessao Ordinaria e obedecefa rigorosamente a ordem cronol6gica das inscrig6es.

§  4°  Excetuam-se  das  disposi?6es  previstas  nos  paragrafos
anteriores,  a crit6rio da Presidencia da Camara,  assuntos que  por sua natureza especifica

interessem apenas a deterTninada categorja.

§ 5° 0 Presidente da Camara podera indeferir o uso da Tribuna
Livre quando a mat6rja n5o disser respeito,  direta ou indiretamente,  ao  Municipio ou versar

sobre quest6es exclusivamente pessoajs.

§  6°  A  Tribuna  Livre  podera  tamb6m  ser  utilizada  mediante

convite de Vereadores, por 6rgaos ciu entidades legalmente constituidas.

§   7°   Em   casos  excepcionais,   a   criterio   da   Mesa   Diretora,

poder6 ser reduzido o prazo previsto no inciso I deste artigo.

§  8°  a  orador  da  Tribuna   Ljvre  poder6  ser  aparteado  nos
terrnos  regjmentais,  ficando o tempo  dos  apartes  acrescido  ao tempo  previsto  no  inciso  111

deste artigo.

PRACA  Dos  TREs  PoDEBEs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP    12  327-901   -TEL.I   (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



RECAMARA  MUNICIPAL  DE jACAREi    sp

:.:,.I --.. '.i .......i...:,'-i   -':-I.:   :.:,,.:   :.;'..I ..-,'.:  -.-..=1..,: ....  `               ...

vofo da maioria  absoluta,  a Tribuna  Livre,  agendada  nos termos deste  Regimento lntemo,

ocorrera  imediatamente  antes  da  discuss5o  e  vota?ao  de  propositura   pelo  requerente

especificada,  constante  da  Ordem  do  Dia  e  relacionada  com  o tema  a  ser  abordado  pelo

orador.

Secao IV

Da Ordem do Dia

Art.  76  A  Ordem  do  Dia  compreende  a  discussao  e  votagao

das proposituras da pauta distribuida aos Vereadores ate as doze horas da antevespera do

dia designado  para  a  realiza?5o da  sessao,  bern  como das  proposituras que tenham  sido

incluidas  posteriormente,   mediante  Requerimentos  de  lnclus5o  Extraordin6ria  subscritos

por, no minimo,  urn tengo dos Vereadores.

§ 1° A Ordem do Dia somente prosseguira se estiver presente
em Plenario a maioria absoluta dos membros da Camara.

§  2°  Nao  se  verificando  o  qu6rum  de  que  trata  o  paragrafo
anterior, o Presidente suspendera a sessao pelo prazo de 5 (cinco) minutos.

§  3°  Persistindo  a  falta  de  qu6rum,   o  Presidente  declarafa

encerrada a sessao.

§ 4° Os Requerimentos de lnclusao Extraordinaria deverao ser

protocolados na Secretaria da Camara ate o inicio da Ordem do Dia.

§ 5° Logo ap6s chamada regimental para o inicio da Ordem do
Dia,  respeitados os §§  1° e  2°  deste  ariigo,  o Presidente  devefa colocar em vcta?ao,  pelo

Plen6rio, quando houver, os Requerimentos de lnclusao Extraordinaria, que necessitarao do

voto favor5vel da maioria simples para a sua aprovaQao.

§   6°   Nao   sera   admitida   a   votacao   de   Requerimentos   de
lnclusao  Extraordinaria  depois  de  colocada  em  discussao  qualquer  das  proposituras  da

Ordem do Dia.
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b)   que   disponham   sobre   denomina?5o   de   pr6prios,   vias   e

logradouros pdblicos em homenagem a pessoas falecidas.,

c) com discussao adiada;

d) as que possuam regime de urgencia;

e) aquelas em tramitagao ordin6ria;

fl as sujeitas ao processo secreto de vcta?ao.

§   1°   Mediante   requerimento   verbal   aprovado   por   maioria

simples,  a  exce?ao  da  alinea  "a",  sera  admitida  a  inversao  da  ordem  de  apreciagao  das

proposituras constantes ou incluidas na Ordem do Dia.

§  2°  Logo  ap6s  a  aprovagao  dos  projetos  de  homenagem  de

que trata  a  alinea  "c"  do  caput deste  artigo,  a  Sessao  dever6  ser  suspensa  por  5  (cinco)

minutos  para  que  os  Vereadores possam  cumprimentar os familiares  dos  homenageados,

sem que haja prejuizos ao andameuto dos trabalhos legislativos.

Art.  78.  Durante  a  Ordem  do  Dia  serao  permitidas  apenas

manifestag6es, inclusive aparies, atinentes a mat6rja em apreciagao.

Secao V

Do Expediente

Art.  78A.  0  Expediente  destina-se  Eis  seguintes provid6ncias,

pela ordem:

I  -  Ieitura  das  ementas  e  votagao  dos  trabalhos  legislativos,

compreendendo os Requerimentos e os Pedidos de lnforma?6es;

11 - leitura de vcitos de pesar;

111 - preenchimento de vagas na Mesa;

IV - composi?ao de Comiss6es;

V -  comunicagao  de  assuntos  diversos  que  a  Mesa  Diretora

julgue ser de interesse do Plenario.
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de Resolu ao - Altera a Resolu ao n° 642/2o05 de 29/09/2005 ue dis
imento   Inferno   da   Camara   lvlunici al   de   Jacarei ue  se   refel-e   as   s

ordinarias. -Fls. 07.
§   1°  Qualquer  Vereador,   mesmo  que   nao  seja  o

propositura,   poder5   solicitar  destaque  de   leitura   na   integra   de  qualquer  dos  trabalhos
legislativos.

§  2°  As  solicita?6es  de  destaque  deverao  ser feitas  a  Mesa
Diretora antes do inicio da fase do Expediente.

§ 3° 0 autor do trabalho legislativo, e somente ele, tefa o prazo
de   1   (urn)   minuto   para  justifjcar  propositura   para   a  qual  tenha   sido   solicitado  apenas

destaque de leitura na integra.

§ 4°  Sera  concedido a qualquer Vereador interessado o prazo
de   1   (urn)   minuto   para  justificar  o   respectivo  vote  quando  da  vctagao  dos  trabalhos

legislativos constantes do inciso I deste artigo.

§  5°  As  lndicag6es  e  Mog6es,  por  sua  natureza,  nao  sefao
submetidas a leitura nem a vcta?5o em PlenElrio.

Segao VI

Do Horarjo dos Temas Livres

Art.  788  0  Horario  dos  Temas  Livres  destina~se  a  ocupagao

facultativa da Tribuna pelos Vereadores para abordarem temas de sua livre escolha.

§   1°   Cada   Vereador  podera   usar  a   tribuna   por   12   (doze)
minutos.

Art. 78C 0 Horario dos Temas Livres obedecera  as seguintes

regras:

I  -  a  ocupapao  da  tribuna  pelo  vereador  para  discorrer  sobre

temas  livres  a  sua  escolha  devera  ocorrer  conforme  ordem  rotativa,  disciplinada  no  inciso  11,

ap6s a quinta  fase da  ordem do dia,  Como altemativa  para  utilizagao do tempo de  12  minutes

disponiveis   para   cada   vereador   fazer   uso   dos   Temas   Livres,   estes   serao   agendados

previamente   em   conjunto   com   a   Secretaria   de   Comunicag5o,   para   grava?ao,   edigao   e
disponibiliza§ao   na   TV   aberta   a   na   intomet,   logo   ao   t6rmino   da   s6tima      e   dltima   fase,

obedecendo aos criterios estabelecidos no incise 11;
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Pafagra[fo  anico. 0 Vereador que optar pela gravaeao, tera  a

divulgag5o do seu video ap6s o termino da setima fase da sessao ordin6ria, compreendida

como    "encerramento".    Caso    o    Vereador    tenha    gravado    os    temas    livres,    mas,

posteriormente,  queira  utjlizar a  Tribuna durante o decorrer da  sessao ordinaria,  o  mesmo

devera    comunicar   previamente    a    Mesa    Diretora,    antes    do   jnicjo   da    sexta   fase,

compreendida como "expediente".

11 - cumprir6  a  Secretaria  Legislativa  a  elaboragao  de  listas de

chamada para a ocupag5o da Tribuna, que devefao ser organizadas por ordem alfab6tica do

nome pr6prio de cada Vereador, obedecendo a sistema de rodizio no qual o nome constante

no topo da respectiva lista em uma Sess5o ocupar6 o illtimo lugar na Sessao seguinte, com

a preservagao da ordem dos demais, e assim sucessivamente;

Ill - caso seja do .Interesse do Vereador gravar os Temas Livres

na data e horario agendados, o mesmo devefa manifestar-se em tal sentido, comunicando a

Secretaria de Comunica?ao;

IV -  nao ser5o permitidas  a  permuta  e  a  cessao  do tempo  na

gravagao dos Temas Livres bern como,  no uso da Tribuna;

Se€ao VII

Do Encerramento

Art.   78D   Esta  fase   6   destinada   a   divulgagao,   pela   Mesa

Diretora do Legislativo, de eventuais avisos de interesse dos Vereadores e encerramento da

sessao pelo Presidente.

Art.  2°  Os  Capitulos  Vl  e  Vll  do  Titulo  lv  (das  Sess6es)  da

Resolugao n° 642/2005 passam a ser,  respectjvamente,  os Capitulos Ill e lv.

Art.   3°   Esta   Resolugao   entra   em   vigor   na   data   de   sua

publicagao.

Camara Municip/yd7acarei, 27 de novembro de 2019.i/,,,,`',2A/
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0  presente  projeto  de  resolucao  legislativa  tern  como  objetivo

alterar o Regimento  lnterno da Camara Municipal (Resolueao n° 642,  de 29 de setembro de 2005),

no   que   compreende   as   fases   da   Sessao   Ordinaria   do   Legislativo,   atendendo   melhor   as

necessidades  da  Casa  e  aos  municipes que desejam  acompanhar a  realizagao  dos  encontros e

as votag6es.

Em  sintese,  os  artigos  alterados  pretendem  reduzlr o  tempo  da

sessao,  retirando  a  leitura  das  Moc6es  e  das  lndicag6es,  que  serao  disponibllizados  no  site  da

Camara     Municipal    de    Jacaref,     para     publicidade    e    acompanhamento     pelos    municipes,

prosseguindo ao Plenarjo apenas as deliberae6es dos Requerimentos e Pedidos de lnformae6es.

Foram  acrescidas  novas  fases,   corrigindo  algumas  djstorg6es

que se tornaram  rotina,  como  por exemplo,  o  uso da Tribuna  Livre  para  antes da Ordem do Dia  e

as demais modificag6es, que sao acess6rias, apenas atualizam e tornam o Regimento  lnterno em

concordancia com os feitos em  plenario.

Ademais,   a   proposta   torna   facultativo   o   uso   do   tempo   dos

Temas Livres para os Vereadores e preve a possibilidade de gravagao pfevia, junto a TV Camara,

para que seja editado e disponibilizado na TV aberta e no Youtube no dia da Sessao, pofem, sem

a necessidade de ser ao vivo, reduzindo o tempo da sessao em aproximadamente 3 horas.

0  projeto  de  lei  pretende  flexibilizar  e  aperfeieoar  as  Sess6es

Ordinarias,  no que compreende todos  os envoMdos:  aos municipes,  que  nao  precisarao esperar

cerca de  1  hora e meia das leituras de todos os trabalhos protocolados,  bern como,  os servidores

da  Camara  que terao  a jornada  de trabalho  reduzida  e aos Vereadores,  que tefao  a  liberdade e

urn tempo major para discussao do que realmente interessa a populaeao: os projetos de lei.

Conforme  as  mudangas  que  ocorrerao  na  Camara  Municipal  de

Jacarei,  diante  da  aprovaeao  do  PR  n°  01/2019,  a  partir  de  01/10/2019,  as  Sess6es  Ordinarias

terao  inicio  as  18h,  tornou-se  incerto  o  horario  de termino  da  mesma.  Com  essas  novas  regras,

foram levados em considera?ao o respeito e a economia aos cofres ptlblicos, como por exemplo, a

redueao no  pagamento horas extras aos servidores e demais despesas envoMdas e, tamb6m  na

otimlzaeao da rotina dos servidores efetivos e comissionados.

Assim exposto,  esperamos que esta propositura merega o apoio

eaprovaeaodosnobrespares,peloqug?tecipadamenteagradecemos

Camara Mu novem

6r. RODRIGO SALOMON
Vereador - PSDB

ro de 2019.
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