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RESOLUÇÃO Nº 1091, DE 11 DE MAIO DE 2020.

Altera e revoga dispositivos do art. 94
da  Resolução  n°  597,  de  13  de
dezembro  de  2010,  que  institui  o
Regimento  Interno  da  Câmara  de
Vereadores de Rio do Sul, referente ao
momento do Espaço Livre nas Sessões
Ordinárias.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço
saber que no uso de suas atribuições regimentais, a Câmara Municipal decreta
e a Mesa Diretora promulga a seguinte Resolução:

Art. 1° Ficam alterados o caput e os §§ 2º, 3º e 4º, e revogados os §§ 5º,
6º  e  7º  do  art.  94  da  Resolução  n°  597,  de  13  de  dezembro  de  2010  –
Regimento  Interno  da  Câmara  de  Vereadores  de  Rio  do  Sul,  que  passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  94.  Espaço  livre  é  o  tempo de  50  (cinquenta)  minutos
destinados  à  manifestação  dos  Vereadores  sobre  qualquer
assunto que entender pertinente à comunidade ou ao exercício do
mandato.
[...]
§ 2º A inscrição do vereador para uso do espaço livre deverá ser
feita  até  o  início  da  sessão,  sendo que  o  pedido de  inscrição
deverá conter:
I – delimitação específica do tema;
II – objetivo da discussão;
III – identificação da utilidade da discussão, antecipando-se já o
encaminhamento do debate e o ato legislativo a ser criado após
tal discussão.
§ 3º Inexistindo qualquer vereador inscrito para uso do espaço
livre, os vereadores poderão utilizar de 5 (cinco) minutos para uso
da  palavra,  sendo  permitido  o  aparte  de  qualquer  vereador,
cumprindo ao presidente a moderação da discussão para evitar
excessos.
§ 4º Caso eventual discussão no espaço livre dure menos do que
50 (cinquenta) minutos, poderá o tempo restante ser dividido entre
os vereadores para uso da palavra, nos termos do §3º.
§ 5º REVOGADO.
§ 6º REVOGADO.
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§ 7º REVOGADO.” (NR)

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

Rio do Sul, 11 de maio de 2020.

CARISO SÁVIO GIACOMINI
Presidente da Mesa

[Assinada digitalemnte]

FERNANDO CESAR SOUZA
Vice-Presidente da Mesa
[Assinada digitalemnte]

SARGENTO JAMES
1º Secretário

[Assinada digitalemnte]

MARCOS NORBERTO ZANIS
2º Secretário

[Assinada digitalemnte]
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