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RESOLUÇÃO Nº 1095, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Altera  e  acrescenta  dispositivos  da
Resolução n° 482, de 18 de março de
2008, que Institui o Código de Ética e
cria  o  Conselho  de  Ética  e  Decoro
Parlamentar  da  Câmara  Municipal  de
Rio do Sul.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, no uso de
suas  atribuições  regimentais,  conforme preceitua  o  inciso  IX  do  art.  40  da
Resolução 597, de 13 de dezembro de 2010 - Regimento Interno da Câmara:

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 13 da Resolução nº 482, de 18 de
março de 2008 que “Institui o Código de Ética e cria o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Rio do Sul”, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 13. A representação contra vereador poderá ser provocada
por qualquer parlamentar da Câmara Municipal, Mesa Diretora ou
partido político com representação na Câmara, sendo a aplicação
das penalidades de competência do Plenário, que deliberará por
maioria absoluta de seus membros.
[...]” (NR)

Art. 2º Fica alterado o  caput e os incisos de I a IX e acrescentado o
parágrafo único no art. 14 da Resolução nº 482, de 18 de março de 2008 que
Institui o Código de Ética e cria o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal de Rio do Sul, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  14.  Recebida a Representação,  nos termos do art.  13 da
presente Resolução, o Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar,  dentro de 10 dias contados do protocolamento da
representação, determinará os seguintes procedimentos:
I  –  Designação  de  reunião  preparatória  para  promoção  das
devidas  ações  de  apuração  dos  fatos  e  responsabilidades,
quando for o caso, e nomeação de relator da matéria;
II  – Intimação do vereador representado, com cópia dos autos,
para  que,  no  prazo  de  30  dias,  apresente  sua  defesa,  com
indicação de até 2 testemunhas por fato;
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III  –  Esgotado  o  prazo  sem  apresentação  de  defesa,  será  o
Procurador  da  Câmara  designado  como  defensor  dativo,  com
prazo de 10 dias para o oferecimento da defesa;
IV  –  Esgotados  os  prazos,  o  Conselho  designará  reunião  de
instrução, com oitiva das testemunhas, abrindo prazo de 3 dias
para as alegações finais do representado;
V – Juntadas as alegações finais,  o relator  emitirá parecer,  no
prazo de 20 dias, concluindo pela procedência da representação,
com indicação da sanção a ser aplicada, ou pelo arquivamento da
mesma;
VI – O parecer será deliberado pelo Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar,  considerando-se  aprovado  pela  maioria  de  seus
membros, em votação nominal;
VII – Concluído o procedimento pelo Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, será o parecer encaminhado à Mesa Diretora para
inclusão na Ordem do Dia, em até 10 dias, com pauta exclusiva, e
votação nominal.
VIII – Na Sessão que deliberar o parecer, será concedido o prazo
de  30  minutos  para  sustentação  oral  do  representado  ou  seu
procurador.
IX  –  Encerrada  a  Sessão,  será  publicada  em  até  5  dias,
Resolução da Mesa Diretora  com a sanção  a  ser  aplicada ao
vereador ou o arquivamento, conforme o caso.
Parágrafo  único.  Em  qualquer  momento  do  procedimento,
constatado violação à  normal  legal  ou  constitucional,  poderá  o
representado  interpor  recurso  à  Comissão  de  Constituição,
Legislação, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar e Redação Final,
que decidirá no prazo de até 5 dias.” (NR)

Art. 3º Fica alterado o art. 17 da Resolução nº 482, de 18 de março de
2008  que  Institui  o  Código  de  Ética  e  cria  o  Conselho  de  Ética  e  Decoro
Parlamentar da Câmara Municipal de Rio do Sul, passando a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  17.  Ficam  impedidos  de  votar  os  parlamentares
representantes e representados,  bem como aqueles envolvidos
diretamente  no  ato,  ficando  reduzido  proporcionalmente  o
quórum.” (NR)

Art. 4º Fica alterado o art. 19 da Resolução nº 482, de 18 de março de
2008  que  Institui  o  Código  de  Ética  e  cria  o  Conselho  de  Ética  e  Decoro
Parlamentar da Câmara Municipal de Rio do Sul, passando a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 19. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, do qual não
poderá ser partícipe o Presidente da Câmara, será constituído por
3 membros titulares, eleitos para mandato de dois anos, impedida
a  reeleição,  observando,  quando  possível,  o  princípio  da
proporcionalidade partidária e o rodízio entre partidos políticos ou
blocos parlamentares.
§1º A votação para eleição dos membros do Conselho dar-se-á na
mesma forma e data das Comissões Legislativas Permanentes.
§2º Na mesma votação serão designados 2 vereadores suplentes,
para substituição dos membros titulares em caso de suspeição e
impedimentos.
§3º O vereador suplente não poderá integrar o Conselho de Ética
como membro titular.” (NR)

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 16 de junho de 2020.

CARISO SÁVIO GIACOMINI
[Assinado digitalmente]
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