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RESOLUÇÃO Nº 1093, DE 25 DE MAIO DE 2020.

Altera  dispositivos  da  Resolução  n°
597, de 13 de dezembro de 2010, que
institui o Regimento Interno da Câmara
de  Vereadores  de  Rio  do  Sul,
referentes  ao  recesso  parlamentar  e
interstício regimental.

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° Fica alterado o inciso I do art. 10 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. 10. …
I - anualmente, de 22 de janeiro a 22 de dezembro, em Sessão
Legislativa Ordinária, devendo as sessões marcadas para essas
datas  serem transferidas  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,
quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.
[...]” (NR)

Art. 2º Fica alterado o §3º do art.  96 da Resolução nº 597, de 13 de
dezembro de 2010 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio do Sul,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 96. ... 
[…]
§3º  A convocação deverá ser dirigida ao Presidente da Câmara
Municipal, o qual cientificará os vereadores, com antecedência de:
I  -  24  (vinte  e  quatro)  horas,  quando  feita  durante  a  reunião
ordinária ou extraordinária, ficando automaticamente cientificados
todos os Vereadores presentes à reunião; 
II  -  48  (quarenta  e  oito)  horas,  tanto  no  período  legislativo
ordinário quanto no recesso, através de citação individual a cada
vereador, que poderá se dar por forma eletrônica.
[...].” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Rio do Sul, 25 de maio de 2020.

CARISO SÁVIO GIACOMINI
Presidente da Mesa

[Assinada digitalmente]

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

SARGENTO JAMES
1º Secretário

[Assinada digitalmente]

MARCOS NORBERTO ZANIS
2º Secretário

[Assinada digitalmente]
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