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PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE RESOLUC^O - 2022

Altera  a  Resolu§ao  n°  642/2005,  de  29/0912005,

que disp6e sobro o  Regimento  lnterno  da  Camara  Nlunicipal  de Jacarei,  em sou
Capifulo Ill, Item I, do Expedionte, no Art. 72, especificamente na alinea V, que diz de
"leitura   das   ementas   e   vofae5o.   na   ordem   de   protocolo   dos   Pedidos   de

lnforma?6es".

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREI  APROVA  E

0   SEU   PRESIDENTE,   VEREADOR   PAULO   FERREIRA   DA   SILVA,   PROMULGA  A

SEGUINTE RESOLUCAO:

Art.   1°         A   alinea   V   do   artigo   72   da

Resolug5o  n°  642R005,  de  29  de  setembro  de  2005,  que  disp6e  sobre  o  Regimento

lntemo da Camara Municipal de Jacarei, passa a vigorar com a segujntes redagao:

Art. 72 - 0 Expediente, primeira fase da

Sessao Ordinaria, iniciado logo ap6s a abertura dos trabalhos, destina-se as seguintes

providencias, pela ordem:
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Estamo§  vivendo  momentos  de  grandes  transformae6es  sociais, principalmente  neste

momento  em  que  o  individuo    encontra-se  a  porta  de  entrada  de  uma  crise  de  poder,

incluindo boa parte da Sociedade organizada, que cobra cada vez mais dos governantes

a lisura e transpatencia no trato da coisa pdblica, e neste momento, nada mais importante

para   n6s  como  representantes  desta  sociedade,   a  clever  de  incluir  nesta  ordem  de

protocolo,   as   respostas   dadas   pelo   Poder   Executivo,   que   retornam   a   esta   Casa
Legislativa sobre os Pedidos de lnformag6es aprovados por n6s em sess6es anteriores.

A  importancia  do  presente  Projeto  de  Resolueao  e  6bvio.   Em  conformidade  com  a

Constituigao  de  1988,  o  acesso  a  informagao  tornou-se  urn  dos  insumos  basicos  ao

exercicio  da  cidadania.   Dessa  premissa  extrai-se  o  direito  do  cidadao  em  conhecer,

opinar e acompanhar suas ag6es de fiscalizagao, tanto quanto, as decis6es de votos dos

edis que os mesmos elegeram  para represents-los,  assim como,  o respeito a disposigao

do  Executivo  em  responder  a  cada  urn.  Desse  modo,  a  questao  principal  do  presente,

consiste  em  evidenciar  a  transpatencia  atraves  das  respostas  dadas  aos  Pedidos  de

lnformag6es   que   soam    como    uma    prestagao   de    contas.    0   cidadao   ao   tomar

conhecimento   do   questionamento   feito   pelos   seus    representantes   ao   Executivo,

principalmente quando surgem  dtividas ou desejem saber de como se encontra tal  obra,
ag6es,  situac6es  ou  projetos,  tamb6m  tern  o  interesse  de  saber  a  retorno  atraves  da

resposta  encaminhada  a  esta  Casa.  Justice  seja feita,  pois  nas  mesmas  circunstancias

que  os  Pedidos  de  lnformag6es  foram  aprovados  em  sess6es  anteriores,  os  mesmos
deveriam receber tal igualdade e prioridade quando retornam.

A expressao transpafencia possui  sonoridade de  limpido,  claro,  visivel,  sem  maoula.  N

linguagem cotidiana transpafencia pode referir-se a algu6m ou alguma coisa sobre a qua

nao paira quaisquer dLlvidas, A transpafencia permite que se veja por entre -para alem d

visualizaeao  da  primeira  imagem.  Como  regra,  o termo transpafencia  pode  ser visto  ou

interpretado com o sentido de clareza, visibilidade. Aplicando a sua devida transpafencia,

a satisfagao e o ego se torna a complementagao do que o individuo procura.

Acreditamos  que  somos  suficientemente  responsaveis  em  assumir  qualquer  ato
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para fazer alusao  a  caracteristica  de  uma  pessoa  ou  organizagao que  nao a

(nao  tern  nada  a  esconder).  Uma  pessoa  transparente  mostra-se tal  como  6  e  nao tern
segredos.   Em  sentido  similar,  urn  ato  transparente  6  aquele  que  torna  ptiblico  a  sua

informaeao.

0 tema deve ser uma preocupagao de todos  n6s,  por isso a iniciativa de apresentarmos

tal propositura pela relevancia da materia, a qual contamos com a aprovagao dos demais

pares desta Casa Legislativa.

Camara Municipal de Jacarei, 21  de jLinho de 2022.
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§ 5°     Excepcionalmente,  por motivo justificado e por meio de
requerimento proposto e aprovado pelo Plenario, o dia de realizagao da sessao ordinaria
podera ser antecipado ou adiado para atender o interesse legislativo.

]ELE= ao  transitona    F{esolucao  n°  732/2020.  Dub)icada  em
Art.   1°  Transitoriamente,   enquanto  durarem  as  medidas  de  prevencao  e  combate  a  disseminagao  da
pandemia   da   COVID-19,   as   Sess6es   Ordinarias   da   Camara   Municipal   de  Jacarei,   independente  de
convocagao, realizar-se-ao as quartas-feiras, com  infcio as 9 (nove) horas.I

Art. 71.           As   Sess6es   Ordinarias   comp6em-se   de   ties
fases:

I-      Expediente:   quando   serao   lidos   e   votados,   conforme
disciplinado,  os expedientes dos Vereadores;

11 -     Ordem do  Dia: disoussao e votagao das proposituras que
integram   a  Ordem  do   Dia  e  daquelas  que   nela  forem   incluidas,   nos  termes  deste
Regimento.

111       Hordrio  da  Tribune:   comproondord  a  Tribuna   Lfro,   oil
Tomo8 linITce a o Hordrio do Lidoranga.

111  -  Horario  da  Tribuna:  compreendera  a  Tribuna  Livre  e  os
Temas  Livres.  rRedacao dada nela Resolucao n° 734. de 22/o4/2o21l

Paragrafo   tlnico.      A  ordem   de   realizagao   das  fases   da
ssessao ordinaria podefa ser alterada mediante consulta ao Plenarie.

CAplluLO Ill
Do Expediente

Art.  72.  0  Expediente,   primeira  fase  da  Sessao  Ordinaria,
iniciado  logo  ap6s  a  abertura dos trabalhos,  destina-se  as seguintes  providencias,  pela
ordem:

I -     dar posse aos vereadores nos casos previstos em lei;
H -Revogado pela Resolugao n° 687/2014.
Ill-leitura    das    ementas,    na    ordem    de    protocolo,    das

Mog6es;
IV -   leitura  das  ementas  e  vofagao,  na  ordem  de  protocolo,

dos Requerinientos sujeitos a deliberagao do Plenario;
V -    leitura  das  ementas  e  votagao,  ne  ordem  de  protocolo,

des Pedidos de lnformag6es;
VA -   leitura  des  ndmeros  totals,  por  items,  das  proposjg6es

Protocoladas  Para  a Sessao  Por cada Vereador.  tlnserido Dela Resolucao no 734. de 22/o4/2o2ii
Vl -   leitura de  requerimento tinico de  consignaeao em Ata da

Sessao de votce de pesar por falecimento,  extemados em nome dos Vereadores,  oujos
votes poderao receber a autoria dos demais interessados;

Vll - preenchimento de vagas na Mesa;
Vlll -composieao de Comiss6es.
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§1°      A   leitura   na   integra   de   Mog6es,   Requerimentos   e
Pedidos de lnformae6es e a votagao das proposituras previstas nos incisos lv e V serao
efetivadas  mediante  so[icitagao  ptevia  de  qualquer  Vereador  interessado,  que  devera
especifjcar  ao  1°  Secretario,  antes  do  inicio  da  correspondente  fase,  quais  trabalhos
deverao ser lidos na integra e quais deverao ser colocados em votagao.

pardgmfo anterior,  o8 Flaquerirnentco oordo conoid8radco aprovadoo,  por concontjmonto
tdcito do Plondrio, com votce contrdrico.

§ 2°     Nao ocorrendo a solicitaeao de votagao mencionada no
pafagrafo  anterior,  os  Requerimentos  e  Pedidos  de  lnformag6es  serao  considerados
aprovados,  por consentimento  tacito  do  Plenario,  sem  votos  contrarios.  rRedac5o dada p_e_I_a
Resoluc5o  n° 734.  de 22/04/20211

§ 3°     Na sessao ordinaria em que for empossado o vereador
suplente,  excepcionalmente,  sera  dada  a  palavra  ao  mesmo  para  que  em  5  minutos
possa saidar seus convidados, logo apds a assinatura do ato da posse.

§4°     Ap6s    a    leitura    prevista    no    inciso   V,    nao    sendo
requenda  a  votagao,  o  autor  da  propositura  podefa,  pelo  prazo  de  1  minuto,  justificar
sua pertinencia.

§ 5°     Na  hip6tese do §  1° deste artigo,  cada vereador tefa o
direito  de   solicitar  a   leitura   na   integra   de,   no   maximo,   3   (tres)   Requerimentos   por
Ssessao,  alem dos Pedidos de lnformae6es. rAcrescido Dela Resoiucao no 736. de 28/o4/2o2ii

§6°     Nao     serao     objetos     de     leitura     ne     integra     os
Requerimentos previstos no § 4° do artigo 104 deste Regimento que contenham mais do
que  3  (ties)   reivindicag6es  e/ou  providencias  aos  6rgaos  competentes.   rAcrescido  Deia
Resolu ao no 736 de 28/04/2021

CAPITULO IV
Do Horario da Tribuna

Art. 73.           0  Horario  da  Tribuna,  terceira  fase  da  Sessao
Ordinaria, compreende,  pela ordem:

I-      Tribuna     Livre:     ocupagao     da     Tribuna     por     pessoa
representativa de entidade legalmente constituida;

11 -     Temas  Livres:  ocupagao  da  Tribuna  por Vereador,  pelo
prazo  de  doze   minutos,   para  abordar  temas  de  sua   ljvre  escolha,   desde  que  de
interesse ptlblico;  e

111 -   extinto pela  Resolugao n° 717/2017.

§ 1°      0  prosseguimento  normal  do  Horario  da  Tribuna  nao
sera  obstado,  desde  que  haja  em  Plenario  a  presenca  de,  no  minimo,  urn  tergo  dos
membros da Camara.

§ 2°      Excepcionalmente,  a  requerimento  verbal  de  qualquer
Vereador,  aprovado por voto da maioria absoluta,  a Tribuna  Livre,  agendada nos termos
deste  Regjmento  lnterno,   ocorrera  imediatamente  antes  da  discussao  e  votagao  de
propositura pelo requerente especificada,  constante da Ordem do Dia e relacionada com
a tema a ser abordado pelo orador.
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