PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08, DE 08 DE AGOSTO DE 2014.

Institui no Poder Legislativo do município de Itapoá a “Comissão
Especial para Realização de Estudos para a Revisão do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Itapoá”, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas
atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 44 da Lei Orgânica Municipal, e o inciso X do art.
39 do Regimento Interno desta Casa, faz saber que o Poder Legislativo decidiu e ele promulga a
seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º Fica instituída no Poder Legislativo do município de Itapoá/SC, com base nos arts. 50 e
59 do Regimento Interno desta Casa, a “Comissão Especial para a Realização de Estudos para a
Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá”, a qual deverá ser composta por
03 (três) vereadores e 03 (três) servidores, para realizarem estudos e apresentarem alterações,
visando sua revisão.
Parágrafo único. Os vereadores e servidores que farão parte da Comissão serão nomeados e
empossados pelo Presidente da Câmara, através de portaria a ser publicada na mesma data de
publicação desta Resolução, podendo serem substituídos, nos casos previstos em lei.
Art. 2º O prazo para a conclusão dos estudos é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
publicação desta Resolução, podendo ser prorrogado por igual prazo, se assim entender a
Comissão, desde que aprovado pelo Plenário da Câmara.
Art. 3º No prazo estipulado no art. 2º, a “Comissão Especial para a Realização de Estudos para a
Projeto de Resolução nº 08/2014 – 08 de agosto de 2014.

P.B.G

Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá” apresentará relatório dos
trabalhos desenvolvidos e anteprojeto do Regimento Interno desta Casa revisado, encaminhando
para a Mesa Diretora, que encaminhará, por sua vez, à deliberação em Plenário.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRESE. PUBLIQUESE. CUMPRASE.
Câmara Municipal de Itapoá, 08 de agosto de 2014.

Osni Ocker
Presidente

Thomaz Willian P. Sohn
VicePresidente

Projeto de Resolução nº 08/2014 – 08 de agosto de 2014.

Geraldo Rene B. Weber
Primeiro Secretário

P.B.G

Exposição de Motivos ao Projeto de Resolução nº 08/2014

Senhores vereadores, Senhora Vereadora,

O presente Projeto de Resolução tem como objetivo instituir Comissão Especial
para realização de estudos para a Revisão do Regimento Interno.
Como é de conhecimento de todos, o atual Regimento Interno está desatualizado e
merece um revisão profunda. 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, fazse imprescindível que o Regimento Interno seja,
da mesma foma, revisado e alterado, para adequar inúmeros dispositivos à atual realidade deste
Poder Legislativo.
Assim, pela importância da matéria, pedimos a aprovação de todos.

Câmara Municipal de Itapoá, 08 de agosto de 2014.
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