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PROJETO DE RESOLuCAO

E

Altera a Resolug5o n° 642/2005. de 29.09.2005, que
disp6e sobre o Regimento lnterno da Camara Municipal

de Jacarei, no que se rofere a apresenta§ao e aprecia?ao
de emendas, subemendas e substitutivos.

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi APROVA E 0 SEU
PRESIDENTE,

VEREADOR

ABNER

RODRIGUES

DE

MORAES ROSA, PROMULGA A SEGulNTE RESOLUCAO:

Art.1° Fica alterado o § 1° do artigo 48 da Resolueao n°

642/2005, de 29 de setembro de 2005, Regimento lnterno da Camara Municipal de

Jacarei, que passa a ter a seguinte redagao:

"§ 1° As emendas, subemendas e substitutivos protocolados ap6s
o parecer exarado a proposi§ao inicial, assim que receberem a manifestaigao da
Consultoria Juridica do Legislativo, ser5o obrigatoriamente apreciados pelas

Comiss6es em sua primeira reuniao seguinte, ressalvado o disposto no artigo 107A deste Regimento."

Art. 2° Fica acrescido a Resolugao n° 642/2005, de 29 de
setembro de 2005, o artigo 107-A com a seguinte redagao:

"Art 107-A N5o serfe permitida a apresenta?ao de Substitutivos,

emendas e subemendas para as proposituras constantes de Ordem do Dia ja
expedida, salvo se contarem com a assinatura de 2/3 (dots tengos) dos membros da

Camara, sendo que, neste caso, a apreciaeao dos mesmos ocorrefa como previsto
no § 5° do artigo 48 deste Regimento".
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Art. 3°

Esta Resolugao entra em vigor na data de sua

publicagao,

Camara Municipal de Jacarei, 22 de maio de 2019.

Vereador - PSD
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A

presente

propositura

objetiva

estabelecer

prazos

pertinentes para que as Comiss6es Permanentes e os Senhores Vereadores possam
apreciar adequadamente as emendas, subemendas e substitutivos que sao apresentados
nos projetos em tramitagao no Legislatjvo.

Tern sjdo bastante comum, nesta Casa, a apresentagao de
proposituras acess6rias somente ap6s as materias constarem de Ordem do Dia de
sessao, mesmo ja estando disponibilizadas ha bastante tempo para conhecimento e
estudos.
Este fato prejudica sobremaneira a melhor analise do que se

prop6e e, assim, nao raro, pode acarretar a aprovagao ou rejeigao de uma proposta sem
estarmos verdadeiramente convictos de sua conveniencia e necessidade.
E claro que, como ja ocorreu em diversas oportunidades, na

discussao das mat6rias durante as sess6es podem surgir pontos das proposituras que

merecem maior atengao e, para resolver essa situagao, ou far-se-a o seu adiamento para

aprecia?ao em outra sessao ou, como permite o presente projeto, havendo consenso,
poderemos elaborar emendas, subemendas ou substitutivos desde que contem com a
assinatura de 2/3 (dois tergos) dos membros da Camara.
Assim justificado, esperamos que o presente projeto receba

a apoio e aprovaeao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 22 de maio de 2019.

Vereador -PSD
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§ 2° As mat6rias que apresentarem vicios insanaveis no
ambito legislativo, conforme parecer exarado pela Coneultoria Juridica, sefao avaliadas
pela Presidencia rna forma deste Regimento.
§3°
0 Refator substituira o Presidente da Comissao nos
sous impedimentos.

Art.47.
Salvo expressa disposigao prevista neste
Regimento, sera de 15 (quinze) dias dteis o prazo para parecer das Comjss6es, a partir
do ato de conhecimento a que se refere o § 1° do artigo anterior.
§ 1° E garantido a cada Comissao, pelo voto da maioria de
seus membros, o direito de solicitar informag6es sobre os projetos recebidos para
parecer, quando esta iniciativa for considerada necessaria para dirimir ddvidas a
respeito da mat6ria em apreciaeao.
§ 2°
Quando qualquer Comissao solicitar informag6es, nos
termos do paragrafo anterior, o prazo para parecer ficafa suspenso ate o recebimento
das informag6es solicitadas.

§ 3°

Nao sera admitido mais de urn pedido de informag6es

sobre a mesma materia.

§4°
Recebidas as informag6es, a comissao tera o prazo de
5 (cinco) dias tlteis para exarar parecer, se esgotado o prazo previsto no "caput" deste
artigo.

§5° Caso o prazo previsto no "caput" ainda nao tenha
vencjdo, a Comissao tera 5 (cinco) dias para exarar o parecer, se este prazo for inferior
ao tempo restante.
§6° Durante os periodos de recesso parlamentar, as
Comiss6es terao o prazo de 3 (tres) dias dteis para exarar parecer, a partir da data da
convocagao da Camara pelo Prefeito Municipal.
§7° No exercicio de suas atribuie6es, as Comiss6es
tambem poderao solicitar ao Prefeito informag6es julgadas necessarias, ainda que nao
se refiram as proposig6es entregues a sua apreciagao, mas desde que o assunto seja
de competencia das mesmas.
§ 8°

Quando forem designadas audiencias ptlblicas para

discussao de materias que estejam sob a apreciagao das Comiss6es Permanentes, os
prazos para emissao de pareceres serao imediatamente suspensos, sendo reabertos no
dia seguinte ao da realizagao das audiencias.

Art.48.

Os

prazos

estabelecidos

no

artigo

anterior

correm na Secretaria da Camara e serao comuns a todas as Comiss6es.
§1° As
emendas,
subemendas
e
substitutivos,
apresentados ap6s o parecer exarado a proposieao inicial, serao apreciados pelas
Comiss6es na mesma sessao.
§2° Encerrado o prazo regimental e nao ocorrendo a
manifestagao das Comiss6es, a materia sera considerada em condie6es de constar na
Ordem do Dia.
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§ 3°
Nenhum projeto podera ser submetido ao plenario sem
os pareceres das Comiss6es Permanentes, ressalvado o disposto no pafagrafo anterior.

§4°
Em decortencia do paragrafo anterior, estarao em
condig6es de constar na Ordem do Dia todos os projetos que ja tenham recebido os
pareceres das Comiss6es.
§ 5°
A apreciagao de substitutivos, emendas e subemendas
pelas Comiss6es Permanentes durante as sess6es, na forma prevista no § 10 deste
artigo, dar-se-a apenas pela colocagao das assinaturas nos mesmos.

Art.49.

Ressalvados

os

casos

expressamente

consignados, as indicag6es, pedidos de informag6es e requerimentos independerao da
audiencia das Comiss6es Permanentes.

SECAO IV
Das Comiss6es Especiais

Art. 50.

As Comiss6es Especiais Tempofarias poderao

Ser:

I11 111 -

lv -

Comiss6es Especiais de Estudos;
Comiss6es parlamentares de lnquerito;
Comiss6es Especiais de Representaeao;

Comiss6es Especiais processantes.

Art. 51.
As comiss6es parlamentares de lnqu6rito terao
poderes de investigagao semelhantes aos das autoridades judiciais, al6m de outros
previstos neste Regimento lnterno, e serao crjadas pelo Legislativo, mediante
requerimento de urn tengo (1/3) dos membros da Camara para apuragao de fato
determinado que se inclua na competencia do Municipio e por prazo certo, sendo suas
conclus6es, se for o caso, encaminhadas ao Minist6rio Ptlblico, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 1°

A proposta de constituieao de Comissao Parlamentar

de lnqu6rito devefa indicar:

I-

os atos e fatos a serem apurados.,

11 prazo de funcionamento, que nao podera exceder a
180 (cento e oitenta) dias, salvo pedido de prorrogagao devidamente justificado,
aprovado pela maioria absoluta dos membros da Camara;

Illos atos e fatos a serem apurados deverao ser
indicados de forma especifica na proposta de constituigao da Comissao, nao sendo
aceitas considerag6es de ordem gen6rica que nao permitam identificar claramente o
objeto da averiguagao.
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§2°

Cada Vereador podera apresentar no maximo dois

pedidos de informag6es por sessao ordinaria do Legislativo.
§ 3°
A audiencia referente a convoca?ao expressa no inciso
VI deste artigo sera pdblica e devera ter a mais ampla divulgagao possivel, sendo
conduzida pela Comissao Permanente do Legislativo que trate de mat6ria afim aquela a

ser abordada pelo convocado.

CApiTUL0 V
Dos Substitutivos, Das Emendas e Das Subemendas
Art.105.
Substitutivo e o Projeto de Lei, de Decreto
Legislativo, de Resolugao, de Lei Complementar ou de Emenda a Lei Organica
apresentado pelo Prefeito, por Vereador ou Comissao para substituir outro ja

apresentado sobre o mesmo assunto.
Pafagrafo dnico. E vedada a apresentagao de substitutivo
parcial ou mais de urn substitutivo pelo mesmo Vereador ou Comissao sobre a mesma
materia.

Art.106.
Emenda e a proposigao apresentada como
acess6ria de urn projeto de lei, de decreto legislativo, de resolueao, de lei complementar
ou de emenda a Lei Organica.
§1°
modificativas e gramaticais.

As

emendas

podem

ser

supressivas,

aditivas,

§2°
Nao serao aceitos substitutivos e emendas que nao
tenham rela?ao direta com a materia objeto da proposigao principal.

§ 3°

0 Prefeito podera propor alterag6es aos projetos de

sua iniciativa ainda nao apreciados em primeira discussao.

§4° Sempre que o Executivo solicitar alterag6es nos
projetos de sua iniciativa, na forma do paragrafo anterior, sefao reabertos novos prazos
para as Comiss6es Permanentes.
§5° As Mensagens enviadas a Camara pelo Prefeito,
propondo alterag6es aos projetos de sua iniciativa, serao equiparadas a Emendas, para
todos os efeitos.

Art,107.

Subemenda e a propositura que objetiva alterar

a emenda,

CApiTULO VI
Dos Recursos
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