
Câmara de Vereadores de Flores da Cunha 

RESOLUÇÃO Nº 083, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Altera a Resolução nº 80, de 22 de dezembro de 2020 
- Regimento Interno da Câmara de Vereadores de 
Flores da Cunha. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: 

Art. 1º Os arts. 31, 33, 70, 95, 106, 113, 122, 148 e 164 da Resolução nº 80, de 
22 de dezembro de 2020, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 31 .... " 

V - assinar, juntamente com o Presidente os anais de sessões plenárias e as 
resoluções que não forem sujeitas a Plenário; 

..... "(NR) 

"Art. 33 .... 

§ 2º Em caso de renúncia coletiva da Mesa durante o período de recesso 
parlamentar, o oficio respectivo será encaminhado à Comissão Representativa que, no 
prazo de até 5 (cinco) dias realizará sessão extraordinária para eleição da nova Mesa, 
observadas as normas contidas nos art. 9° e 15, e seus parágrafos, deste Regimento; 

... " (NR) 

"Art. 70 .... 

§ 2º Não receberá falta o ereador que não comparecer nas sessões da Câmara 
Municipal ou nas reuniões de Co issão por motivo de representação ou por estar em 
atividade da Câmara Municipal aut rizada pela Presidência, quando caberá o registro no 
livro de presença." (NR) 

"Art. 95 .... 
§ 1º Se, decorridos os qu nze (15) minutos, o quórum acima não tiver sido 

alcançado, o Presidente declarará e a sessão deixa de realizar-se e mandará lavrar o 
registro declaratório . 

.... "(NR) 
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"Art. 106. A pauta da Ordem do Dia, organizada pela Presidência em conjunto 
com os líderes e publicada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da sessão, 
obedecerá à seguinte classificação de preferência: 

I - proposições com prazo de tramitação vencido; 
II - propostas de emendas à Lei Orgânica; 
III-vetos; 
IV - projetos de lei complementar; 
V - projetos de lei ordinária; 
VI - projetos de Decreto Legislativo ou de Resolução; 
VII-pareceres das Comissões; 
VIII - recursos; 
IX-moções; 
XI- requerimentos em geral. 
§ 1° A inversão da pauta da Ordem do Dia somente se dará mediante 

requerimento verbal de líder, que irá à votação plenária sem discussão. 
§2º Não poderá ser requerida a inversão da pauta da Ordem do Dia para alterar 

a classificação do inciso I deste artigo. 
§3º Somente serão incluídas na pauta da ordem do dia as proposições que 

tenham recebido parecer das comissões pertinentes, de acordo com o princípio da 
identidade da matéria, com exceção das proposições com prazo de tramitação vencido." 
(NR) 

"Art. 113 . .... 
§1º Será dispensada a convocação por escrito para a Sessão Plenária 

Extraordinária quando esta for feita em sessão ordinária ou extraordinária 
imediatamente anterior, com registro nos anais, observados os prazos previstos no art. 
15 deste Regimento . 

.... " (NR) 

"CAPÍTULO VI 
Dos Anais 

Art. 122. As sessões plenárias ordinárias, extraordinárias e solenes serão 
gravadas e registradas na forma de anais, exceto quanto às sessões solenes, que poderão 
ser registradas na forma de ata. 

§1° As proposições e documentos apresentados em sessão serão indicados 
apenas com a declaração do objeto a que se referirem, salvo requerimento de transcrição 
integral, aprovado pelo Plenário. 

§2º Serão mencionados, em resumo, os documentos lidos no Expediente da 
sessão, e serão registradas somente as decisões constantes nos pareceres das Comissões. 

§3° Na elaboração dos anais, serão corrigidos os vícios de linguagem, sempre 
que possível, principalmente o uso excessivo de interjeições, e as palavras serão 
transcritas dentro das normas da Língua Portuguesa. 

§4º Não serão transcritos pronunciamentos e apartes antirregimentais. 
§5º Os pronunciamento dos Vereadores realizados no Grande Expediente e nas 

Explicações Pessoais deverão ser transcritos pelas assessorias das Bancadas e 
encaminhados à Secretaria da Câmara em até 03 (três) dias após a data da realização da 
sessão. 
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§6° Caso o Vereador opte por não encaminhar a transcrição dos seus 
pronunciamentos no prazo definido no parágrafo anterior, constará nos anais apenas a 
informação que utilizou esses espaços durante a sessão, sem referência ao conteúdo da 
sua manifestação." (NR) 

"Art. 148 ..... 

III - retificação e ou complementação dos anais; 
... " (NR) 

"Art. 164 ..... 
§1º Durante o tempo destinado à votação, nenhum Vereador deixará o Plenário 

e, se o fizer, a ocorrência constará nos anais da sessão, salvo se tiver feito declaração 
prévia de estar legal ou moralmente impedido . 

... "(NR) 

Art. 2º A Resolução nº 80, de 22 de dezembro de 2020, passa a vigorar 
acrescida do §14 no art. 112 e do inc. V no art. 123, e dos arts. 122A e 199A: 

"Art. 112 .... 

§14 Os pronunciamentos realizados na Tribuna Livre não serão transcritos nos 
anais." 

"Art. 122A. É permitido ao Vereador fazer a retificação do seu 
pronunciamento quando a transcrição não corresponder ao discurso constante na 
gravação. 

§1º A retificação será solicitada através de requerimento escrito dirigido ao 
Presidente no prazo de até três dias úteis após a publicação dos anais. 

§2º O convocado ou o visitante que falar em Plenário terá cinco dias úteis após 
a publicação dos anais para retificar seu pronunciamento. 

§3º O Vereador, no mesmo prazo do § 1° deste artigo, mediante requerimento 
escrito dirigido ao Presidente, poderá solicitar que sejam suprimidas dos anais 
expressões que atentem contra a dignidade e o decoro parlamentar. 

§4º Transcorrido o prazo estabelecido neste artigo, não havendo requerimento 
de retificação, os anais serão tidos como aprovados." 

"Art. 123 .... 

V - Para efeitos do disposto no inc. VIII do art. 15 da Resolução nº 20, de 24 
de abril de 2007 - Código de Ética Parlamentar, o Vereador deverá informar às 
Bancadas, por escrito, as proposições de sua autoria, sujeitas à deliberação do plenário, 
que pretende apresentar. 
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a) O Vereador terá o prazo de até 6 (seis) meses para protocolar os projetos 
referidos neste inciso, exceto no último semestre da Legislatura, quando o prazo 
máximo será de 30 (trinta) dias; 

b) encerrado o prazo referido na alínea anterior, sem que o Vereador tenha 
apresentado as proposições reservadas, se os projetos forem protocolados por outros 
Vereadores não ficará caracterizada a violação ao disposto no inc. VIII do art. 15 do 
Código de Ética; 

c) o prazo referido na alínea "a" não se aplica às moções e às proposições que 
tenham por objeto conceder homenagens e honrarias, desde que indiquem uma data 
aproximada para apresentação." 

"Art. 199A. Cada Vereador poderá ser autor, na mesma Legislatura, de 01 
(uma) concessão de homenagem a empresas ou entidades. 

§1 º Somente poderão ser homenageadas em sessão solene empresas que 
tenham completado 50 ou 100 anos de fundação. 

§2º Junto com o requerimento que solicitar a concessão de homenagem deverá 
ser anexado o histórico da homenageada e, no caso de empresa, também a comprovação 
de regularidade fiscal municipal." 

Art. 3º Revoga a Resolução nº 54, de 09 de julho de 2013, e a Resolução nº 79, 
de 20 de outubro de 2020. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, dezesseis de fevereiro de 2021. 

Vereador~JoséRigo 
Presidente 

ublicado em 16/02/2021 

......... : . .\~~ 
yumi Slsamori 

Agente Legislativa 
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