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Indica a sua excelência o Senhor Presidente desta 

egrégia Casa de Leis a necessidade de oportunidade de 

realizar alterações no regimento interno conforme a 

justificativa abaixo. 

 

Os vereadores abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 

Regimento Interno da Câmara, vêm a sua excelência o Senhor Presidente desta egrégia Casa de 

Leis Senhor Sandro Cândido da Silva, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta 

proposição. 

  
JUSTIFICATIVA 

 

A mudança no Regimento Interno desta Casa no Artigo 80 que diz: “As sessões ordinárias 

serão semanais, realizando-se as segundas-feiras, com início às vinte horas”.  

1. Preposição: “As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se as segundas-feiras, com 

início às 17h30”.  

2. Preposição seria a necessidade de transmitir a sessão via Fecebook, isso geraria uma 

audiência de excelência, devido à sociedade nos dias atuais ter essa ferramenta quase na sua 

totalidade.  

3. O Artigo 126 do Regimento desta Casa diz: “A indicação é a proposição escrita pela a qual o 

Vereador sugere medidas de interesse público às autoridades constituídas do município, sujeito à 

deliberação do Plenário”. Passaria vigorar com a seguinte redação: “A indicação é a proposição 

escrita pela a qual o Vereador sugere medidas de interesse público às autoridades constituídas do 

município, com explicações ou leitura da justificativa do Vereador proponente e sujeito à deliberação 

do Plenário” 

Senhor Presidente, com 14 meses de efetivo exercício nesta Casa de Leis, tenho observado 

que as sessões há pouca a participação da sociedade me acredita que é devido ao horário da sessão 

ser no período noturno com término muito tarde para as pessoas que trabalham, acredito que a 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X ) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 

N.º 79/2018 
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maioria das pessoas, assim que terminam suas atividades do dia-a-dia vão para suas residências e 

sente-se a vontade para ficar com a família, assistir o seu canal preferido, realizar visitas a familiares 

etc. Com essa proposta, as pessoas que saírem dos seus trabalhos têm a oportunidade de participar 

da sessão e ficar um tempo há mais, verificando a atuação dos parlamentares.  

Esta proposta poderia ficar a título de experiência  até o final do ano de 2018, caso contrário, 

não satisfazendo os anseios da comunidade poderemos fazer uma pesquisa qual seria o melhor 

horário para a comunidade. 

Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto. 18 de maio de 2018. 

 

 

Carlito Pereira da Rocha 

Vereador Autor 
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