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Projeto de Resolução n° 007/2021 

EMENTA: "DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 183, E 
REVOGA O INCISO XI DO ARTIGO 168 DO REGIMENTO 
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS". 

SENHORES VEREADORES 

APRESENTO A CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE: 

Art. l - O Artigo 183 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Jardinópolis, instituído pela Resolução n° 216, de 02 de dezembro de 2014, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 183 O Vereador poderá requerer vista de processo relativo a qualquer 
proposição, desde que esta esteja sujeita ao regime de tramitação ordinária ou 
urgência. 

§1 'Ao vereador que pedir vista de proposição, ser-lhe-á concedida esta por 
uma sessão ordinária; quando mais de um vereador, simultaneamente, pedir vista, 
ela será conjunta. 

§2° A proposição objeto de pedido de vista deverá, obrigatoriamente, 
constar como primeiro item da ordem do dia da sessão ordinária subsequente ao 
pedido de vista. 

§30 Poderá ser solicitado pedido de vistas por, no máximo, duas vezes 
consecutivas ou intercaladas de uma mesma proposição ao longo de sua 
tramitação. 

§40 Cada vereador poderá requerer vistas de proposição apenas uma única 
vez ao longo de sua tramitação. 

§5 0  O requerimento de vista de processo relativo a qualquer proposição 
poderá ser feito, por escrito ou deforma verbal, a qualquer momento até que se 
inicie a votação da matéria, não estando sujeito à deliberação pelo Plenário. 

Art. 2° Fica revogado o inciso XI do art. 168 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Jardinópolis, instituído pela Resolução n° 216, de 02 de dezembro de 
2014. 

Art. 3° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Jardinópolis, 20 de maio de 2021. 

Caio Jardim 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo garantir a qualquer 

vereador o direito do pedido de vista de processos ou proposições em tramitação e 

apreciação na Câmara Municipal de Jardinópolis. 

O pedido de vista trata-se de um recurso a ser utilizado pelo parlamentar 

quando da necessidade de maior tempo para estudo, análise e discussão de determinada 

proposição ou processo. Apesar de atualmente o Regimento Interno já prever a 

possibilidade de vista de proposição, esta está sujeita à deliberação do Plenário, 

prejudicando o direito do parlamentar em ser lhe concedida vistas do projeto. 

De forma semelhante, acaba que o atual dispositivo de vista se equipara ao 

requerimento de retirada de pauta de determinada matéria, visto que fica sujeito à 

apreciação coletiva, perdendo assim a sua natureza própria. 

Visando corrigir tal problema e assegurando mais qualidade e garantias ao 

processo legislativo e ao trabalho do legislador, apresento este Projeto de Resolução. Ao 

mesmo tempo, o Projeto objetiva regulamentar o funcionamento do pedido de vista, 

conferindo-lhe prazos, garantias e limitações. 

Na expectativa de contribuir com o processo legislativo desta Casa 

apresento aos demais vereadores o presente Projeto de Resolução e peço apoio para sua 

aprovação. 

Jardinópolis, 20 de Maio de 2021. 

Caio Jardim 

Vereador 
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