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RESOLUÇÃO Nº 1.181, DE 10 DE MAIO DE 2022.

Altera, acrescenta e revoga dispositivos da
Resolução nº  1.052,  de 13 de agosto de
2019,  institui  o  programa  “Câmara  sem
Papel”, no âmbito da Câmara Municipal de
Rio do Sul, nos termos do §3º do art. 20 da
Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, e
estabelece  o  trâmite  das  matérias
legislativas.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  RIO  DO  SUL,  conforme
atribuição disposta no inciso XXIX do art. 37 da Resolução nº 597, de 13 de dezembro
de 2010 – Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, promulga a
seguinte Resolução:

Art. 1º Fica revogado o parágrafo único do Art. 10 da Resolução nº 1.052, de
13 de agosto de 2019.

Art. 2º Fica alterado o § 2º e acrescentado o § 3º no art. 13 da Resolução nº
1.052, de 13 de agosto de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. ...
[...]
§ 2º O parecer será lido, discutido e votado na reunião subsequente ao
seu envio para a Secretaria Legislativa da Câmara, caso seja anexado
ao projeto  até  dois  dias  úteis  imediatamente  anteriores  à  reunião,  e
quando  ultrapassado  esse  prazo,  será  lido,  discutido  e  votado
automaticamente na reunião da comissão imediatamente subsequente.
§ 3º O Presidente de Comissão definirá a Ordem do Dia da reunião da
comissão até 1 (um) dia útil anterior a reunião, com auxílio da Secretaria
Legislativa, que disponibilizará a pauta no SAPL (Sistema de Apoio ao
Processo Legislativo).” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 10 de maio de 2022.

PASTOR THYAGO MELO
Presidente da Mesa

[Assinado digitalmente]

EDUARDO FREITAS - DUDA
1º Secretário

[Assinado digitalmente]
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ERONI FRANCISCO DA SILVA
Vice-Presidente

[Assinado digitalmente]

MOACIR VIEIRA
2ª Secretário

[Assinado digitalmente]
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