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Art.L"ÂlteraoParâgtafoúrucoquepâssaaseÍo§1""acÍescentao§2"ao^rt. 16coma
seguinte redação:

Art. 16..

"§ 1" A Mesa DiretoÍa nas competências prewistas nos Incisos I a XIII deste artigo
delibera por maioria absoluta de seus membros." §R)

"§ 2" Por meio de ato da mesa cliretora será regulamentado os demais atos

legislativos normativos e adminisúativo que independem de deliberação do
Plenário."

Art.2" Altera os Incisos I e III do art. 38 que passa a vlgoÍaÍ com a segutnte redação:

"Art. 38....................".
I - Comissão de Constituição e Justiça; §R)

III - Comrssão de Serviços, Obtas Públicas e Urbanismo. (l§R)

Art. 3" Altera o nome da Comrssão de Justiça e Redação, constante nos drsposittvos da

Resolução n" 13, de 2018 que passará a ser denominada de Comissão de Constituição e Justiça.

Att. 4" Alteta o § 1" do art. 44 que passa a vigorar com a seguinte redaçáo,

" Art. 44..................." .

"§ 1" Propugnando a Comissão de Constiturção e Justiça pelo paÍeceÍ contrádo à

proposição pdncipal, será o paÍecer destinado à leitura no pequeno expediente da

primei-ta sessão seguinte ao seu protocolo, pubücado no SAPL e insetido na Ordem
do Dia da primeira sessão ordtnâ:,ra segurnte após a sua leitura, paÍa- seÍ discutido e

votado pelo Plenário." (I.dR)

Âtt. 5" Altera o Inciso IV e os §§ 5", 6" e 7" e acÍescenta o Inciso V do at. 57, que passam a

vigorar com a seguinte redaçáo:

Âltera a Resolução Íro 73, de 1,4.12.2018 (X.egimento
Interno da Càmara Municipal de Cascavel).

cavel, Estado do Paraná, 
^ptovai

"Âtt. 57....,. ............."
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IV- mesmo prazo da proposição principal, quando se tÍâtaÍ de emenda e subemenda
não constante da ordem do üa. §R)

"Y - l.(um) dia útil.para ptoposições acessórias que constâm da ordem do dia."

"§ 5" O projeto de lei ordinárta, de lei complementat, de tesolução, de decreto
legislativo ou de emenda à lei orgânica que receber pareceÍ contrário de duas ou mais
comissões de mérito p^r^ 

^ 
qual foi drsuibúdo para emissão de parecer, será tido

como rejeitado e devidamente arqúvado, devendo apenas a Mesa comunicar por
escrito o autor da proposição." §R)

"§ 6" Sendo a proposição principal ou a acessória distribúda p^Íz 
^pei^s 

umâ
comissão de mérito exaraÍ paÍecer, havendo o paÍeceÍ conúârio, este irá, juntamente

com â proposição, a deliberação do Plenário, atendendo ao que determrna os §§ 2",
3" e 4" deste artigo." (I'JR)

"§ 7" Âs emendas e subemendâs que receberem paÍeceÍ contrário da Comissão de

Constiturção e Justiça e das demais comissões parâ a qual foi distdbuída, será tida
como rejeitada conclusivamente, devendo apenas o Presidente comunicar ao Plenário
a decisão proferida pelas comissões." §R)

Art. 6" Altera o caput do art. 104 que passa a vigorar com a seguinte redaçào:

"Ârt. 104. Às sessões ordinátias, dentro dos períodos legislativos, seÍão reaizadas
todas as segundas e terças-feiras, com horário de início previsto para as 14 horas, e

tetão dutaçáo de até 5 horas, compteendendo:" §R).
t
\ \ AÍt. 7" -NkeraoParágrafo único que passa â ser o § 1" e actescentâ os §§ 2" 

" 
3" do art. 109,

'\"*T,.;;:"*"':**uo:
"§ 1" A pauta dâ Otdem do Dia será elaborada e publicada no SÂPL e dir,.ulgada por
e-maill aos gabinetes dos Vereadores, com até dois dias úteis
antes de iniciar a primeira sessão ordinária." §R).

"§ 2" Depois de distribúda e publicada no SAPL, somente serão aceitas novas
inclusões na Ordem do Dia das segurntes pÍoposições: moção, requedmentos,
emendas e subemendas, pedidos de urgência e de dilação de prazos e pateceÍes
conttários de comissões, nos termos previstos neste regimento."

"§ 3" Nenhuma proposição, com exceção do contido no § 2" deste artigo e demais
exceções ptevistas neste regimento, poderá set inclusa a discussão e votação, sem que
tenha sido inserida na Otdem do Dia com antecedência mínimâ de dois dias úteis,
antes do inicio da pdmefua Sessão Ordinárra."
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AÍt. 8" Revoga o § 8" do at. 110.

Art. 110.

"§ 8" (tevogado)."

Art. 9" Âltera o § 2" do art. 1.27 que pâssa a vigorar com a seguinte redação

"Art.727

"§ 2" Salvo exceções previstas neste regimeflto, as proposições se tornatão públicas
para inserção no SPÂL, após a sua leituta Íro pequeno expediente da Sessão

Ordinâría,". 0{R).

AÍt. 10. Dá nova redação 
^o 

art. L29 q.ae passa a vigorar acrescido da Seção Úoi., com a
seguinte rcdaçà,o:

Seção Unica
Da Á.ssinatura das Proposições

"Art. 129. Âs proposições legislativas previstas no art, 1.25 podetão set protocoladas
com a devida assinatura do (s) pÍopoflente (s), podendo ser assinatvta m flual ou por
meio de assinatura drgital."

"§ 1" Todas as pÍoposições assinadas digitalmente pela Càmara são aderentes da

infraestrutura de Chave Públicas Brasileiras - ICP-Btasil e possuem validades
jurídicas e legais."

"2" Em se tratando de proposições assinadas manualmente, consideta-se autor (es)

da proposição os que tiveram seus nomes digil2d6s em negritos."

"§ 3" As assinaturas que coostaÍem da proposição sem estar digitaüzadas serão

consideradas apoiamentos."

"§ 4" Em se tratando de assinatutas digitais serão considerado (s) autor (es) da

proposição os que assinarem drgrtalmente."

"§ 5" Somente serão aceito protocolo de proposição com assinatuta manual, caso

essa esteja assinadas por todos os pÍoponentes constantes do nome digitado."

"§ 6" Enquanto não fot protocolada a proposição, poderá o Veteador tequeÍeÍ a

reúada de sua assinatura da proposição, por meio de oficio encaminhado a Mesa
Diretora."

"§ 7" Âpós o protocolo da proposição náo será mais aceito a rcúra'da da assinatura ou
do nome da proposição.",
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Att. 11. Acrescenta o at. L32-A com a seguinte redação:

"Art. 132-A. O VereadoÍ pÍoponente da ptoposição poderá solicitar a Mesa Ditetota,
por meio de oficio protocolado peÍante a Diretoria Legislativa, a suspensão

temporária da tramitação de sua ptoposição."

"§ 1" Sendo a proposição assinada pot dois ou mais pÍoponentes o oficio de

suspensão devetâ seÍ pÍoposto pela maíona simples dos autores."

"§ 2" Sendo a pÍoposição proposta pelo Execudvo, tanto o Prefeito quanto o Líder
de Governo, poderá solicitar a suspensão ternporâna da tamttaçào da proposição,
nos teÍmos do caput deste artigo."

"§ 3" Enquanto perduÍaÍ a suspensão da proposição os pÍazos regimentais serão

interrompidos."

"§ 4" Para iniciar novamente a tamitaçáo da proposição, deverá o proponente da

proposição âpÍesentaÍ novo oficio a Dtetoria Legrslativa, que detetminará os

procedimentos regimentais legais para sua tramitação."

Art,12. Revoga o Inciso VIII do art. 1.47 .

Art. 747.....

"VIII - (revogado)."

Art. 13. Âltera o caput do art. 1,62 que passa vigoraÍ cotr, a segutnte rcdação:

"Art. 762. Em segundo tuÍno de discussão e votação, debater-se-â a proposição
englobadamente, sendo permitido apÍesentaÍ emendas e subemendas somente nos

tetmos previstos no âÍt. 171, §§ 1o e2o."

fut.14.Dâ nova redação aos aÍts. 1.71 e 1.72 que passam avtgorar com a segurnte tedação

"Att. 1.71. As emendas e subemendas poderão seÍ apresentadas:"

I - a qualqueÍ momento da discussão enquanto â proposição pnncipal não conste da

ordem do dra;

II - até o último üa útil que antecede o primeiro tuÍÍro de üscussão e votação, para
as ptoposições constantes da ordem do dia da sessão ordinâría e que estejam em
primeiro ou turno único de discussão e votação;

"§ 1" Aprovada a proposição principal em primeiro tuÍno, somente serão aceitas

emendas em segundo turÍro, se protocoladas até às 17 horas do dia anterior ao inicio
do segundo turno."
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"§ 2" Na discussão em segundo tuÍno, havendo aptovaçáo de pedrdo de adiamento
ou de vistas, as emendas e subemendas da proposição principal poderão ser aceitas e

protocoladas até o último dia útil antes de esgotaÍ os pÍazos de vistas e do
adiamento."

"§ 4" Nas sessões exuaordinárias as proposições constantes da ordem do dia poderão
receber emendas e subemendas até úItimo dia útil que antecede a sessão".

"§ 5" Em qualquet tutno de discussão e votação podetá set aceito emenda verbal de

redação nos teÍmos do aÍt. 1,65, § 6" deste regimento". @,MENDAS DE
REDÂÇÃO)."

"§ 6" As emendas e subemendas devrdamente pÍotocoladas serão encaminhadas de

imediato a todas as comissões competentes, independente de leituta e deyidamente
publicadas no SÂPL".

"1'fi. 772. Em pdmeiro tuÍno ou tuÍno único, as emendas setão discutidas e votadas
logo após a deüberação da proposição principal."

"§ L" Havendo emendas e subemendas nos teÍmos dos §§ 7" e 2" do art. 777, as

emendas e subemendas serão discutidas e votadas antes da deüberação da proposição
principal."

"§ 4" Vedficando a Mesa Diretora que a emenda ou subemenda que esteja em
discussão não conste com os devidos paÍeceÍes das comissões, o Presidente,
suspenderá a sessão por 20 (vinte) minutos paÍa que as comissões possam exaraÍ os
respectivos paÍeceres."

Ârt. 15. Dá nova redaçáo ào 
^Ít.174 

qte pâssâ â vigorar com a segurnte redação

"Ârt. 174. O adiamento da discussão de qualqueÍ pÍoposição Írcarâ sujeito à

deüberação do Plenário, devendo ser pÍoposto p^Í tempo determinado, ou seja, por
sessão ordinâria, não podendo set aceito se a pÍoposição estiver sendo apreciada em
carâtet de utgência."

"§ 1" O adiamento somente podetá ser requeddo pelo Vereador que estivet com a
palavra, mediante Requerimento verbal, onde deverá especificar o prazo, e aprovado
pelo Plenário por maioria absoluta."

"§ 2" Feito o pedido de adiamento, os Vereadores, individualmente, que assim
desejarem, sendo o máximo dois favoráveis e dois conuários, terão o tempo de três

minutos cada um para discuú o adiamento".

"§ 3" O Vereador que queira discuú o adiamento, devetá soücitar a palavta ao

Presidente."
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"§ 4" Havendo mais que 2(dois) Vereadores favoráveis ou contrário ao adiamento,
será dado ptefetência:"

I - ao Vereador líder;
II - ao Vereador que solicitou primeiro.

"§ 5" O Vereador pÍoponeflte do adiamento não terá seu tempo de uso da palavru
rnterrompido poÍ ter requerido o adiamento".

"§ 6" Não serão aceito peüdos de apartes quando da üscussão dos pedrdos de

adiamento".

"§ 7" Cada proposição poderá receber apenas um peüdo de adiamento poÍ sessão

ordinária."

"§ 8" Cada proposição podetá ter até dois pedidos de adiamentos âpÍovados por
sessão legislativa."

"§ 9" É vedado ao VereadoÍ que requeÍeu apaÍte solicitar adiamento."

Art. 16. Alterao câputeo § 3"eâcresceÍraos §§ 7"e 8"ao art.175 quepassamaügorar
com a seguinte rcdaçáo:

"Att. 175. Poderá o VereadoÍ que estiver com â palavra, ÍequeÍeÍ verbalmente
pedido de üstas de qualquer proposição que esteja na Ordem do Dia, sendo que o
pedido de vistas dependetá de deüberação do Plenáno e aprovado por maioria
simples." §R).

"§ 3" Cada proposição poderá receber apenas um pedido de vistas pot sessão

ordinária." §R).

"§ 7" Cada proposição poderá teÍ aprovado um pedido de vistas por sessão

legislativa."

"§ 8" É vedado ao VereadoÍ que Íequere.u zpàtÍe solicitar üstas."

Art. 17. Altera o Inciso XIII do art. 795 que pâssa a ügorar com a seguinte tedação:

"Àrt.793

"XIII - três minutos paÍâ discuú adiamento de proposição constante da Ordem do
Dia." §R).
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fut. 18. Revoga o § 9" do art.21,5

[rt.21,5.

"§ 9" - (revogado)."

Art. 19. Após a publicação desta Resolução, devido a suas altetações, serâ dada a devida
correção gramattcal e de técnica legislativa no Regimento Interno.

AÍt. 20. Esta Resolução enúa em vigor na data de sua publicação oficial.

Sala da Comissão de Justiça e Redação.
Em 13 de outubro de2020.

J de asatta
Vereador/PL

Justificação.

A proposta que a Comissão de Justiça e Redação apÍesenta aos Nobtes
Parlamentares tem a finalidade de f.azer alterações necessárias no Regimento Intetno desta Casa de

Leis, tendo em vista que alguns dispositivos estão getando conflitos e interpretações diversas nas

discussões e decisões a serem profeddas poÍ estâ Casa de Leis.

Primeiramente, é bom deixar claro que âs alterações não implicam em
benefícios individuais para qualquer Vereador, mas tão somente, proporcionar melhores tesultados
nos trabalhos que aqú são desenvolúdos. Como poÍ exemplo, a mudança do horário da sessão da

segunda-feira, passando pat^ as 1.4 horas, em idêntico horâno das sessões de terça-feira. Ora, não hâ
motivos plausíveis que justiÍiquem que as Sessões da Càmaru seiam em horários diferenciados, não
fottalecendo â tese de que as proposições devam constâr da ordem do dia com antecedência mínima
de 24 horas , rtma yez que a ordem do dra é elaborada e distribúdâ com antecedência de dois dras útil
antes de iruciar o orimeiro turno de discussào. Ou seia. a ordem do dia é uma das fase da sessão
deübetativa destinada à discussão e à votacão de orooosicões.

Com o hotárío prevrsto p^t^ 
^s 

14 horas, facütarâ em múto os trabalhos das

comissões na emissão de pareceres, em especial p^tà as emendas e subemendas. Àlém é claro de

facütx os trabalhos dos Veteadores em análise as determinadas proposições, vrrl^ yez que terão
ainda, mais o período da manhã da segunda-ferapara debater as proposições com lideranças e demais
Pares.
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Fottalece ainda a nossâ tese de mudança de horário, o fato de que a otdem do
dia não poder ser alterada, ou seja, nãohâ possibrlidades de insetir novas ptoposições (com exceção as

previstas no regimento interno), o que mantém as delibetações da primeira ordem do dia paÍa a

segunda ordem do dia.

Essa altetação regrmental propõe â âpÍesentação de proposições por meio de

assinatura digital e também, mantém a assinatura manual. Dando condições paÍa que o pÍoponentes,
caso a proposições não estejam protocolada ainda, rcúrat a sua assinatura, tendo em vista eqúvocos
na hora de assinar.

Outro ponto importante a ser altetado é a apresentaçào de emendas por paÍte
dos Senhores Vereadores, há uma necessidade de garuttit, porém, regulamentar, mais condições para
esse tipo de proposição, e garanttr que os Vereadotes possâm apresentaÍ as emendas sem nenhum
rmpedimento regimental. Hoje, se toÍna quase que impossível uma emenda em segundo tutno de

discussão.

É preciso melhorar o debate acetcà da discussão e uamitação dos adiamentos e

dos pedidos de vistas. Criarmos no regimento, drspositivo que arttorizam o Vereador ou o Executivo
a suspender temporadamente â ttamrtação de proposições, sem com isso, haver o arqúvamento. Dar
condrções pâÍa que a Mesa Dtretora possa por meio de ato própdo batxar os tegulamentos
admrnistrativos e legislativos que tÍa;t^Ín aceÍcà de assuntos interna corpois da Càmara.

Outros üspositivos também estão sendo alterados com a simples finalidade de

melhotar os úabalhos dos Vereadores e de todo o coÍpo técnico da Càmara Municipal.
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