


 

PROJETO   DE   RESOLUÇÃO  Nº 002/2022 
 

EMENTA:  

“DÁ NOVA REDAÇÃO NO PARÁGRAFO 2º DO  

ARTIGO 141 E NO ARTIGO 196, AMBOS DO 

REGIMENTO INTERNO, INSTITUIDO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 216, DE 02 DE DEZEMBRO DE 

2014”. 

 

SENHORES VEREADORES 

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: 

 

 

  

 Art. 1º  O parágrafo 2º do artigo 141 do Regimento Interno, instituído pela Resolução nº 

216, de 02 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

  “Par. 2º - As proposições poderão ser apresentadas ou retiradas e protocoladas, na 

forma física ou virtual e serão redigidas em termos claros, sempre que possível e conter ementa 

de seu assunto.” 

 
    

 Art. 2º O artigo 196 do Regimento Interno, instituído pela Resolução nº 216, de 02 de 

dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

  “Art. 196 - Os processos de votação podem ser: 

  I – simbólicos. 

  II – nominais. 

  III – eletrônico.  

  Par. 1º - No processo simbólico de votação, o Presidente convidará os Vereadores 

que estiverem de acordo a permanecerem sentados e os que forem contrários a se levantarem, 

ou vice-versa, procedendo, em seguida, à necessária contagem dos votos e à proclamação do 

resultado. 

  Par. 2º - O processo nominal de votação consiste na contagem dos votos favoráveis e 

contrários, respondendo os Vereadores "sim" ou "não" à medida que forem chamados pelo 

Presidente. 

  Par. 3º - Proceder-se-á, obrigatoriamente, à votação nominal para: 

  I - votação sobre as contas do Prefeito. 
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  II - composição de comissão permanente, observado o  artigo 63  do Regimento 

Interno. 

  III - nos demais casos previstos no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal. 

  IV - Quando o Plenário aprovar requerimento para tal fim, por maioria simples. 

  V - composição da Mesa da Câmara, observado o  artigo 15  do Regimento Interno. 

 

  Par. 4º - Enquanto não for proclamado o resultado de uma votação é facultado ao 

Vereador retardatário expender seu voto. 

  Par. 5º - O Vereador poderá retificar seu voto antes de proclamado o resultado, nas 

votações simbólica e nominal, no caso da votação eletrônica, conforme dispuser o sistema de 

votação. 

  Par. 6º- É vedado ao vereador que desejar ausentar-se do plenário antes do 

encaminhamento para  votação da propositura, deixar consignado o seu voto. 

  Par. 7º - As dúvidas quanto ao resultado proclamado só poderão ser suscitadas  e 

esclarecidas antes de anunciada a discussão de nova matéria ou, em caráter excepcional, antes 

de passar à nova fase da sessão ou  se na ordem do dia, antes do encerramento da sessão. 

  Par. 8º - Será usada, preferencialmente a votação eletrônica  em qualquer tipo de 

votação, e para fins nominais, de que trata o parágrafo 3º,  será proclamado pelo secretário ou 

servidor designado a leitura nominal do nome do vereador e respectivo voto, facultado ainda, a  

disponibilização em painel eletrônico, virtual  ou físico no plenário da Casa Legislativa,  para 

tal finalidade.  

  Par. 9º - A votação eletrônica poderá ser presencial quando a sessão, reunião, 

audiência ou evento, for realizado de forma presencial e física  na sede da Câmara ou local 

destinado para tal finalidade; e, a distância, quando for realizado de forma virtual.  

  Par. 10 – O vereador para exercer o direito de voto eletrônico, deverá fazer login, 

cadastrar senha secreta, pessoal  e intransferível, sob pena de responsabilidade.  

 

 Art. 3º Esta resolução entrará em vigor a na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

     Jardinópolis, 02 de fevereiro de 2022.  

 

 

 
Cleber Tomaz de Camargos             Luiz Fernando Riul 
           - Presidente -                                                                                               - Vice-Presidente – 

 

 

 

 

 

Mateus Signorini                                 Rogério Lima Conga 

     -   1º Secretário  -                                                                                          - 2º Secretário – 
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    J U S T I F I C A T I VA 
 

 
  O presente projeto tem por finalidade apresentar para apreciação dos Nobres 

Pares do Legislativo Municipal, a presente alteração no Regimento Interno da Casa, tendo em 

vista os seguintes motivos. 

 

  A matéria visa ajustar o Regimento Interno ao sistema eletrônico e virtual de 

tramitação do processo legislativo, que a Casa está implantando para modernização, atualização 

e melhoria na qualidade do serviço legislativo para a população em geral. 

 

  Na presente legislatura está ocorrendo uma série de modernização no Legislativo, 

a virtualização da tramitação do processo legislativo é uma delas, motivo pelo qual há 

necessidade de ajuste nas normas e regras internas. 

 

  Assim, contamos com o apoio de todos os Pares para aprovação da presente 

matéria. 

 

     Jardinópolis, 02 de fevereiro de 2022.  

 

 

 

Cleber Tomaz de Camargos             Luiz Fernando Riul 
           - Presidente -                                                                                               - Vice-Presidente – 

 

 

 

 

 

Mateus Signorini                                 Rogério Lima Conga 

     -   1º Secretário  -                                                                                          - 2º Secretário – 
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