
 

 

RESOLUÇÃO Nº 087, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

Altera dispositivos da Resolução nº 080, de 22 de 

dezembro de 2020. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Altera o §2 do art. 33 da Resolução nº 080, de 2020, que passam a viger 

com a seguinte redação: 

“Art. 33. (...) 

(...) 

§ 2º Em caso de renúncia coletiva da Mesa durante o período de recesso 

parlamentar, o ofício respectivo será encaminhado à Comissão Representativa, que, no 

prazo de até setenta e duas horas, realizará sessão extraordinária para eleição da nova 

Mesa, observadas as normas contidas nos art. 9º e 15 e seus parágrafos deste 

Regimento; (NR) 

(...)” 

Art. 2º Altera o art. 55 da Resolução nº 080, de 2020, que passa a viger com a 

seguinte redação: 

“Art. 55. Qualquer membro da Comissão poderá exarar voto em separado, 

devidamente fundamentado, o qual deverá ser protocolado em até setenta e duas horas 

após a emissão do parecer pela Comissão. (NR) 

(...)” 

Art. 3º Altera o art. 97 da Resolução nº 080, de 2020, que passa a viger com a 

seguinte redação: 

“Art. 97. O Hino de Flores da Cunha será executado no início ou no final de 

cada sessão plenária ordinária realizada durante o mês de maio, mês de aniversário do 

município.” (NR) 

Art. 4º Altera o art. 98 da Resolução nº 080, de 2020, que passa a viger com a 

seguinte redação: 

“Art. 98. O Hino Rio-Grandense será executado no início ou no final de cada 

sessão plenária ordinária realizada durante o mês de setembro, em comemoração à 

Revolução Farroupilha.” (NR) 

Art. 5º Altera o art. 151 da Resolução nº 080, de 2020, que passa a viger com a 

seguinte redação: 



 

 

“Art. 151. A moção, depois de protocolada, será incluída na pauta da Ordem 

do Dia, conforme deliberação da Presidência, em conjunto com os líderes.” (NR) 

Art. 6º Acrescenta o inciso III no art. 167 da Resolução nº 080, de 2020, que 

passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 167. São três os tipos de votação: 

I – simbólico; 

II – nominal; 

III – eletrônico. (NR) 

(...)” 

Art. 7º Altera o art. 171 da Resolução nº 080, de 2020, que passa a viger com a 

seguinte redação: 

“Art. 171. Havendo empate nas votações simbólicas, nominais ou eletrônicas, 

serão elas desempatadas pelo Presidente.” (NR) 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 07 de dezembro de 2021. 
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