
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2021  

 

 

 

ALTERA E DÁ NOVA REDAÇÃO O ART. 70, INCISO I DO 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUNAS, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS; 

 

 

 

Os vereadores que abaixo assinam, usando as atribuições que lhe são 

conferidas por Lei e o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Tunas, Estado 

do Rio Grande do Sul, Art. 165, apresentam à judiciosa apreciação da Colenda 

Câmara de Vereadores o presente: 

 

Art. 1º - O artigo 70, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Tunas, RS passa a vigorar com a seguinte redação: 

I – Ordinária, será realizada às sextas-feiras de cada semana, às 

18h30; 

 

Art. 2º. - Demais Incisos, do artigo 70, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Tunas, RS permanecem inalterados. 

 

Art. 3º - Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Tunas, aos quatro dias do mês de março de 2021. 

 

 

 

Luana Neiland da Silva Kremer  

Vereadora (PTB)  

 

 

 

Ressoli da Silva  

Vereador (PP) 

 

 

 Deogenes Luiz Demichei 

 Vereador (PP) 

 

 

 

 



 

 

Justificativa:  

 

O presente Projeto de Resolução tem como 

objetivo alterar o dia e horário para a realização das sessões ordinárias, 

a fim de: 

1) Maior agilidade e tramitação de projetos 

protocolados na Câmara de vereadores, tendo maior tempo real para 

análise das Comissões, vereadores e população tunense; 

Nestes termos, a Câmara de Vereadores 

poderá obedecer aos protocolos constituídos na Lei de Acesso à 

Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) e da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, especialmente na parte alterada pela Lei de Transparência da 

Gestão Fiscal (Leis Complementares Federais nº 101/2000, nº 131/2009 

e nº 156/2016); 

2) O horário ora proposto, dará maior 

agilidade para que os nobres vereadores e população tunense possam 

participar das sessões (ora presencial, ora online) não prorrogando o 

horário noturno, oque de certo modo dificulta a participação da 

população ao acesso as sessões; 

3) É de conhecimento que a tramitação de 

projetos na Câmara, requer um período maior de 1 (um) dia útil, critério 

hoje adotado. Com a nova data, a tramitação passara a ter um período 

maior, podendo projetos, resoluções, indicações e outros, tramitarem 

com no mínimo 3 (três) dias uteis de antecedência a sua análise em 

sessão; 

4) Desta forma, durante os demais dias da 

semana, os nobres vereadores poderão representar este legislativos em 

futuros eventos na cidade, estado e pais sem terem falta a atividade 

legislativa, ou seja, sessão ordinária 

 



Assim, requerem o acolhimento do mesmo, 

que após apreciação da Comissão Especial, seja votado e aprovado pelo 

plenário desta Casa; 

  

Tunas, aos quatro dias do mês de março 

de 2021. 

 

 

Luana Neiland da Silva Kremer  

Vereadora (PTB)  

 

 

 

Ressoli da Silva  

Vereador (PP) 

 

 

 Deogenes Luiz Demichei 

 Vereador (PP) 

 

 


