
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 09/2014

Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo propor a atualização do Regimento

Interno da Câmara Municipal de Itapoá, a partir dos trabalhos apresentados pela Comissão de

Revisão do Regimento Interno, instituído pela Portaria nº 05/2014 e nos termos da Resolução

nº 08/2014, e composta pelos  senhores(a) vereadores(a) e servidores(as) públicos(as) deste

Poder Legislativo, conforme segue: Carlito Joaquim Custódio Júnior (PR), Márcia Regina

Eggert Soares (PSDB), Ernesto Policarpo de Aquino (PSC), Jocélio Pinheiro (PMDB), Edson

da Cunha Speck (PMDB) e os servidores Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza, Francisco

Xavier Soares Filho e Sheron Scholze Rosa.

A Comissão avalia que o atual Regimento Interno foi bem elaborado, mas atualmente

não está em consonância com a realidade administrativa e tecnológica da própria Câmara. Os

vereadores analisam que quando o Regimento Interno foi  aprovado, em 1992, a situação

política, econômica, social e principalmente tecnológica era bastante diferente da atual.

Portanto, o Regimento Interno está desatualizado e merece de uma revisão. Desde a

sua criação, em 1992, o Regimento Interno não sofreu alterações expressivas. Ainda, no ano

de 2010 a Lei Orgânica Municipal, a qual foi criada em 1990, foi submetida à uma revisão,

assim,  faz-se  imprescindível  que  o  Regimento  Interno  seja,  da  mesma foma,  revisado  e

alterado, para adequar inúmeros dispositivos à atual realidade deste Poder Legislativo.

Para  subsidiar  a  proposta  de  atualização  do  Regimento  Interno,  a  Comissão

Temporária de Revisão do Regimento Interno realizou três reuniões, sendo duas Audiências

Públicas nos dias 07/11 e no dia 11/11.

S.S.



A OAB/SC foi convidada na Reunião Ordinária do dia 03/11/2014 para acompanhar a

reunião da comissão de revisão do Regimento Interno. Nos dias 07/11 e 11/11/2014 estiveram

presentes e qualificaram ainda mais os debates técnicos da Comissão,  os advogados Dra.

Elaine Alves, Dr. Francisco Xavier Soares e Dra. Elisa Corso, além da Procuradora Jurídica

da Câmara Dra. Rosemeire Fabrin Braga.

Entre  os  principais  destaques  que  orientam  os  trabalhos  da  Comissão,  estão  as

propostas de ampliar e garantir o acesso das informações da Câmara. “O objetivo é garantir a

continuidade  de  serviços  já  executados  pela  Casa,  tais  como  a  transmissão  ao  vivo  das

reuniões,  o  portal  da  transparência  com  a  contabilidade  on-line,  o  processo  legislativo

totalmente on-line, a manutenção permanente do site institucional da Casa e a eliminação total

da utilização de papel.”, comenta o Presidente da Comissão de Revisão do Regimento Interno

vereador Carlito Joaquim Custódio Jr. (PR).

Outro  ponto  debatido  pela  comissão  está  relacionado  ao  processo  legislativo

totalmente digital. “Trata-se de uma questão de sustentabilidade, que devemos dar o exemplo

aqui  na  Câmara.  Queremos  diminuir  significativamente  a  utilização  de  papel,  toner  de

impressora e energia elétrica, e dar maior agilidade no processo legislativo municipal, com a

regulamentação e implantação da comunicação entre os Poderes Executivo e Legislativo de

forma totalmente digital.”, comenta a relatora da Comissão vereadora Márcia Regina Eggert

Soares (PSDB).

Assim, pela importância da matéria, pedimos a aprovação de todos, e a tramitação

EM REGIME DE URGÊNCIA, para que o novo Regimento entre em vigor ainda no ano de

2014.

Ante o exposto, e diante da relevância do referido Projeto de Resolução, solicitamos a

aprovação do mesmo.

Câmara Municipal de Itapoá, 21 de novembro de 2014.
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