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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...., DE .... DE ...................... DE ........... 

 

Altera os arts. 3º, 8º, 10, 17, 29, 31, 32, 33, 39, 47, 

48, 54, 59, 60, 76, 77, 78, 89, 90, 103, 104 – A, 113, 

122 e 171, da Resolução nº 14/2017, que institui o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Gramado. 

   

Art. 1º Altera redação do inciso II, do art. 3º do Regimento Interno, 

conforme segue: 

“II – sessão descentralizada”; 

 

Art. 2º Altera redação dos incisos VII, cria o inciso XV e renumera os 

incisos XII e XIII, do art. 8º do Regimento Interno, conforme segue: 

“VII - instalará a Legislatura, abrindo os trabalhos 

parlamentares e determinará a suspensão da Sessão por até 

quinze minutos para a inscrição das candidaturas aos cargos da 

Mesa”. 

“XV - Concluída a votação do cargo, na hipótese do inciso VII, o 

candidato vencido ou interessado poderá candidatar-se para os 

cargos subsequentes, na ordem hierárquica, havendo intervalo 

mínimo de cinco minutos para as inscrições entre uma votação 

e outra”. 

“XIII - o Presidente da Câmara Municipal concederá a palavra: 

a) ao ex-Prefeito, pelo prazo de dez minutos; 

b) ao Vice-Prefeito, pelo prazo de dez minutos; 

c) ao Prefeito, pelo tempo de vinte minutos”; 
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“XIV - em seguida, convidará os presentes para a execução do 

Hino do Município de Gramado, com a consequente declaração 

de encerramento da Sessão Solene”. 

 

Art. 3º  Altera redação do inciso II e do §3º e inclui o §4º, ao art. 10 do 

Regimento Interno, conforme segue: 

“II – após, será suspensa a Sessão por cinco minutos, para a 

inscrição das candidaturas ao cargo de Presidente”. 

 “§ 3º O suplente de Vereador não poderá concorrer aos cargos 

de Presidente e Vice-Presidente da  Mesa Diretora.” 

“§4º O Líder de Governo poderá fazer parte da Mesa Diretora, 

exceto para o cargo de Presidente e Vice-Presidente”. 

 

Art. 4º Altera redação do §2º, do art. 17 do Regimento Interno, 

conforme segue: 

“§ 2º O suplente de Vereador, quando no exercício do cargo, 

disporá das competências previstas neste artigo, não podendo 

candidatar-se aos cargos de Presidente e Vice-Presidente.” 

 

Art. 5º Altera a redação do art. 29 do Regimento Interno que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 29. A eleição dos membros da Mesa Diretora, presentes a 

maioria absoluta dos Vereadores, far-se-á por voto aberto, 

realizando-se a escolha por cargos, de forma individual, 

assegurando-se, tanto quanto possível, a representação 

proporcional de partidos ou blocos parlamentares com assento 

na Câmara.” 
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  Art. 6º Altera a redação do art. 31 do Regimento Interno que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 31. A eleição da Mesa Diretora para os demais anos da 

Legislatura ocorrerá na penúltima Sessão Plenária Ordinária de 

cada Sessão Legislativa, considerando-se, os eleitos, 

automaticamente empossados, com início do exercício do 

mandato em 1º de janeiro do ano subsequente.” 

  Art. 7º Altera a redação do art. 32 do Regimento Interno, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 32. A inscrição dos vereadores candidatos ao cargo de 

Presidente da Mesa Diretora deverá ser protocolada junto à 

Secretaria da Câmara Municipal”. 

§ 1º Para o primeiro ano, a inscrição do cargo de Presidente 

deverá ser efetuada durante o prazo de suspensão da Sessão 

Plenária de que trata o inciso II do art. 10 deste Regimento. 

§ 2º Para os demais anos, a inscrição do cargo de Presidente 

deverá ser efetuada até às 17h, do dia da Sessão Plenária 

referida no art. 31 deste Regimento Interno. 

§ 3º A inscrição será por cargo individual, devendo o pedido 

conter o nome completo, a assinatura do candidato  e o cargo 

da Mesa que ocupará, em conformidade com o §6º deste 

artigo. 

§ 4º O pedido de inscrição do cargo será numerada por ordem 

de apresentação. 

§ 5º Um Vereador não poderá inscrever-se em mais de um 

cargo previamente, permitida nova inscrição somente após 

encerrada a votação de cada cargo”. 

§ 6º Concluída a votação do cargo, o candidato vencido ou 

interessado poderá candidatar-se para os cargos subsequentes, 

na ordem hierárquica, havendo intervalo mínimo de 5(cinco) 

minutos para as inscrições entre uma votação e outra. 
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§7º Aberta a Sessão, o Presidente conduzirá a eleição, após, 

seguirá o Grande Expediente. 

§8º Ocorrendo empate na votação para os cargos 

individualmente, será imediatamente realizada uma segunda 

votação, e caso persista o empate, será declarado vencedor, o 

vereador mais votado na eleições”. 

  

Art. 8º Altera o art. 33 do Regimento Interno, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 33. A eleição dos membros da Mesa Diretora obedecerá 

aos seguintes procedimentos:  

I - os Vereadores receberão a nominata dos candidatos e 

cargos para os quais concorrem; 

II - a votação será aberta; 

III -  encerrada a votação, o Presidente determinará a 

inclusão do resultado em ata; 

IV – o candidato que obtiver a maioria dos votos dos 

membros da Câmara Municipal presentes na Sessão será 

proclamado vencedor do respectivo cargo; 

V -  ... renumerado”. 

 

Art. 9º Modifica o §1º, inciso I, alínea f, e acrescenta a alínea m, ao 

inciso II, do art.39 do Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“f) determinar o arquivamento das proposições, na hipótese 

prevista no §12, do art. 59”. 

 

“m) registrar, por despacho em processo, pedidos formulados 

por autor, para a suspensão de tramitação de proposição”.   
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Art. 10. Modifica o inciso V e cria o parágrafo único, no art.47 do 

Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“V - solicitar a palavra durante a Sessão Plenária, nos termos do 

parágrafo único do art. 46 deste Regimento, para Comunicação 

Importante de Líder”; 

 

Art. 11. Modifica o inciso I, do art.48 do Regimento Interno, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

I “- dispor da Comunicação Importante de Líder, conforme 

prevê o parágrafo único do art. 46 deste Regimento Interno, 

apenas para a defesa de interesse do Governo;” 

 

Art. 12. Altera o parágrafo único do art. 54, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Parágrafo único. A Comissão de Legislação e Redação Final 

reunir-se-á ordinariamente nas quintas- feiras, às nove horas”. 

 

Art. 13. Cria os §11 e §12, ao art. 59, que passam a vigorar com a 

seguinte redação:  

“§11. No caso do §3º, o prazo para atendimento da diligência 

será de 30 dias”. 

“§12. Não atendido o prazo do §11, a Presidência poderá 

determinar o arquivamento da matéria, podendo o Prefeito 

requerer o desarquivamento a qualquer momento”. 

Art. 14. Altera o inciso II, do §3º, do art. 60, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“II - após, de acordo com a ordem de solicitação da palavra, os 

oradores se manifestarão sem apartes, sendo a definição do 

tempo de fala e número de oradores, conduzida pelo 

Presidente”; 



 
 

 
Rua São Pedro, nº 369, Bairro Centro - Gramado/RS – CEP 95.670-000 

Fone: (54) 3295-7000 - camara@gramado.rs.leg.br - www.gramado.rs.leg.br 
 

 

Art. 15. Altera o parágrafo único, do art. 76, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Parágrafo único. A Ouvidoria Parlamentar reunir-se-á 

ordinariamente com a Mesa Diretora, na primeira segunda-

feira de cada mês, às 09 horas, para expor, deliberar e 

diligenciar os assuntos de sua competência”. 

 

 Art. 16. Altera o caput,  do art. 77 do Regimento Interno, conforme 

segue: 

“Art. 77. A Ouvidoria Parlamentar, a qual se aplicam os 

dispositivos das Resoluções 04/2012 e 05/2012,  é composta de 

um Ouvidor Geral designado, dentre os Vereadores, pelo 

Presidente da Câmara, anualmente, no início Sessão Legislativa 

Ordinária, vedada a recondução para o período subsequente”. 

Art. 17. Acresce o inciso V ao artigo 78, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“V – Descentralizadas”. 

 

Art. 18. Altera e inciso II e os §5º, IV, §7º, §8º, §9º e §10,  do art. 89 do 

Regimento Interno, conforme segue: 

 

“II - Grande Expediente, com duração de setenta e dois 

minutos”;  

 

“§5º (...) 

IV - três minutos para o Vereador que desejar manifestar-se 

sobre a proposição e sobre o seu voto”; 

 

“§ 7º Para Explicação Pessoal, cada Vereador, querendo, 

disporá de cinco minutos para uso da palavra, podendo 

conceder apartes, para tratar de assuntos relacionados ao 

exercício da vereança, não havendo tempo suficiente para 
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todos se manifestarem, os líderes decidirão sobre o melhor uso 

do tempo remanescente”. 

 

“§ 8º Cada Líder usará a palavra por dois minutos para 

Comunicação de Bancada, podendo delegar a palavra para 

outro Vereador de sua Bancada”. 

 

“§ 9º Exceto durante a Ordem do Dia, o Líder de Bancada 

poderá, por uma vez, requerer a palavra ao Presidente da 

Câmara para Comunicação Urgente de Líder, pelo prazo de dois 

minutos”. 

 

“§ 10. A Comunicação Urgente de Líder só poderá ser requerida 

para:  

I - manifestação sobre situações de urgência que se relacionem 

à Bancada: e 

II - para permitir que algum Vereador da Bancada, se 

mencionado de forma ofensiva ou equivocada, durante a fala 

dos demais Vereadores, possa se manifestar”. 

 

 

Art. 19. Modifica o caput, os §2º e §3º e acrescenta o inciso III ao §6º, 

do art.90 do Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 90. Qualquer cidadão ou representante de organização da 

sociedade civil, com sede no Município, em número máximo de 

dois ao mesmo tempo, poderão fazer uso da tribuna, pelo 

espaço de sete minutos que deverá ser compartilhado, para 

falar sobre demandas locais ou com repercussão no Município, 

desde que respeite as normas deste Regimento e se inscrevam 

até setenta e duas horas antes da reunião da Mesa Diretora, 

junto à Secretaria da Câmara”. 

 

... 

 

“§ 2º Finda a leitura do Expediente na Sessão Plenária 

Ordinária, será dada a palavra ao orador ou oradores inscritos, 

de acordo com o disposto no neste artigo”. 
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“§ 3º O tempo que será ocupado denomina-se "Tribuna do 

Povo" e somente poderá ser usado uma vez por Sessão Plenária 

Ordinária, sendo que cada orador poderá utiliza-la uma vez a 

cada seis meses”. 

 

... 

“§5º Para qualquer manifestação, os vereadores poderão 

utilizar o espaço destinado às explicações pessoais.  

 

“§ 6º O Presidente da Câmara: 

 

     ... 

 

III– suspenderá, por um ano, o direito do orador de se 

manifestar na Tribuna do Povo, que não cumprir com as regras 

determinadas neste Regimento”.  

Art. 20. Altera a redação do §2º e inclui o §3º ao art. 91, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“§2º A pauta da Ordem do Dia, será composta com as 

proposições deliberadas pelas comissões permanentes, para a 

primeira Sessão Ordinária subsequente. 

§3º As proposições e respectivas justificativas, juntamente com 

os pareceres, deverá estar à disposição dos Vereadores e da 

comunidade, por meios eletrônicos, com antecedência mínima 

de vinte e quatro horas antes do início da Sessão Plenária.”  

Art. 21. Altera o inciso II, do art. 103, do Regimento Interno, conforme 

segue: 

“II - o Vereador inscrito, pelo prazo de cinco minutos”; 

 

 

Art. 22. Inclui o Capítulo V A ao Título III, da Resolução nº 14/2017, 

composto pelo art. 104 -A, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Capítulo V – A 
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DA SESSÃO DESCENTRALIZADA 

Art. 104 - A As sessões descentralizadas, destinadas a promover 

a interiorização do Poder Legislativo Municipal, não poderão 

exceder a duas edições por semestre, e serão realizadas 

mediante requerimento aprovado por 2/3 (dois terços) dos 

membros da Câmara Municipal. 

Parágrafo único. A realização de sessões descentralizadas será 

objeto de ampla e antecipada divulgação e nelas só poderão 

ser deliberadas e votadas as seguintes proposições: 

I - moções; 

II - requerimentos; 

III - projetos de lei. 

 

Art. 23. Insere o inciso IV e os §3º e §4º, ao art. 113 do Regimento 

Interno, conforme segue: 

“IV – de Reconhecimento”. 

“§ 3º As homenagens só serão concedidas em aniversários 

múltiplos de 05 (cinco) anos, e as proposições só serão 

apresentadas com lapso temporal de 10 (dez) anos, entre uma 

homenagem e outra.” 

“§4º As moções serão entregues em Sessões Solenes, marcadas 

uma vez ao mês, em data a ser definida pela Mesa Diretora no 

mês anterior, com número máximo de cinco homenageados”.  

Art. 24. Modifica o inciso II, do art. 122, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“II – modificativa, quando o seu objetivo é alterar a redação de 

artigo”. 

 

Art. 25. Inclui o §3º no art. 171, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
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“§3º Alterações neste Regimento Interno somente poderão 

ocorrer a cada 02 anos, a contar de sua última revisão”. 

 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Gramado, 18 de novembro de 2019. 

 

 

 

____________________                    __________________ 

Rafael Ronsoni                                   Dr. Ubiratã 

Vereador Progressista                     Vereador Progressista 
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