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RESOLLOO N2  05/93, DE 27 DE ABRIL DE 1993. 

Displ5e sobre o Regiment° inferno de Camera Municipal de 
Senador S6 e de outras providencias. 

0 Presidente da Camara Municipal de Senador Se - Ceara, no use de suas atribuic6es legais, 

etc., Paco saber que a Camara Municipal, aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUCAO: 

TiTULO I — DA CAMARA MUNICIPAL 

CAPITULO I — DISPOSIc6ES PRELIMINARES 

Art.1° - A Camara Municipal e o 6rgao do Poder Legislativo do Municfpio e se compile de 

Vereadores eleitos nos termos da legislacao do Pais. 

Art. 2° - A sua sede esti!' situada na Avenida 23 de Agosto, SIN — Centro em Senador Sa — 

Estado do Ceara. 

Art. 3° - A Camara Municipal tern funcees especificamente legislativas, exerce atribuiceles de 

fiscalizacao orcamentaria, financeira e patrimonial, bem comp o controle dos atos do executivo, 
articulacao e coordenacao de interesses e praticas dos atos de administracao interna. 

§1° - A funcao legislativa consiste em elaborar leis referentes a todos os assuntos de 

competencia do Municfpio, respeitando entretanto, a Constituicao Federal, a Constituicao 

Estadual e Lei Organica do Municfpio de Senador Sa. 

§2° - As funcOes de articulacao e coordenacao de interesses, consiste em detectar as 

demandas e necessidades publicas sobre as quais lhe falece competencia para atuar ou influir 
diretamente, promovendo gest6es junto aos demais poderes pfiblicos, em qualquer nivel ou 

esfera, sugerindo solucoes adequadas visando o desenvolvimento do Municfpio. 

§3° - As funceles de fiscalizacao e controle politico-adrninistrativo referem-se apenas aos 

agentes politicos do Municfpio (Prefeito e Vereadores) e a fiscalizacao financeira e orcamentaria, 
sera exercida sempre corn auxilio do Tribunal de Contas dos Municipios — TCM. 

§4° - A funcao administrativa da Camara 6 restrita 6 sua organizacao interna, a 
regulamentacao de seu pessoal e a estruturacao e direcao de seus servicos auxiliares. 

CAPITULO II - DA INSTALAQA0 DA CAMARA E POSSE DOS VEREADORES 

Art. 4° - No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1° de janeiro, as 10 horas, em sessao solene 
de instalacao, independente de n6rnero, sob a presidencia do Vereador mais votado dentre os 
presentee, os Vereadores prestarao compromisso e tomarao posse. 

§1° - No ato da posse, os Vereadores deverao desincompatibilizar-se. Na mesma ocasiao e 
ao final do mandato, deverao cada urn fazer declaracao de bens, a qual sera transcrita em Livro 
prOprio da Camara. constando da Ate seu resumo. 

§2° - 0 Vereador que nao tomar posse na sessao prevista neste artigo, devera faze-la no 
prazo maximo de quinze (15) dias, salvo motivo justo acatado pela Camara. 

Art. 5° - 0 compromisso de posse a que se refere o artigo anterior, sera proferido polo Presidente 
eleito, juntamente corn os demais Vereadores. que de pe farao o seguinte juramento: "Prometo 
cumprir corn digniclade o mandato que me for confrado, observando as Leis do Pals, do 



Estado e do MunkIplo, trabalhando polo seu engrandecimento". Ato continuo, procedida e 
chamada, cada Vereador novamente de pa, confirmara o cornpromisso declarando: "Assim o 
prometo". 

CAPITULO III — DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 

Art. 6° - 0 Prefeito e o Vice-Prefeito prestarao comprorrisso e tomarao posse logo ap6s a dos 
Vereadores, na mesma sessao de instalacao da Camara. 

§1° - 0 Presidente eleito, nomeara uma comissao de 03 Vereadores para receber o Prefeito 
e o Vice-Prefeito, eleitos e diplomados, a entrada do edificio e, introduzi-los-a no recinto, onde 
tomarao assento a Mesa. 0 Prefeito sentara a direita do Presidente e o Vice-Prefeito a esquerda. 

§2° - A Mesa, os Vereadores e os presentes, ficarao de pa ao entrarem no recinto, o Prefeito 
e o Vice-Prefeito, ap6s serem anunciados polo Presidente. 

§3° - 0 compronisso de posse, sera prestado polo Prefeito e o Vice-Prefeito, perante a 
Camara Municipal, nos termos seguintes: "Prometo cumptir, defender e manter a 
Constituicdo do Brasil, a deste Estado e a Lei Orgilnica deste Munidpio, observando 
desempenhando com probidade de PreteIto, promovendo o bem-estar coletivo". 

Art. 7° - Ao final da solenidade, os empossados se retirarao acompanhados ate a porta do edificio 
pela mesma comissao que os houver recebido. 

CAPITULO IV — DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA 

Art. 8° - As sess6es ordinarias da Camara Municipal de Senador Sa, realizar-se-ao na 1°, 2a e 
3° segunda-feira de cada riles, corn inlcio as 09:00 horas. 

Art. 9° - A Camara Municipal reunir-se-a em sua sede, anualmente em dois periodos ordinarios 
previstos na Lei Organica do Municipio. 

§1° - No primeiro anode cada legislatura, no dia 1° de janeiro, A Camara Municipal reunir-se-
a em sessao solene, para a eleicao e posse dos membros da Mesa Diretora. 

§2° - A Camara podera se reunir em sessao ordinaria, extraordinaria e solene ou especial, 
nos termos regimentais. 

Art. 10° - As sesseres da Camara de verso realizar-se em sua sede propria, considerando-se 
nulas as que se realizarem fora dela, salvo deiberacao do Plenario. 

§1° - Caso se comprove a impossibildade de utilizacao do predio ou outra causa que impeca, 
poderao as sesseies ser realizada em outro local provisoriamente, por decisao tomada pela 
maioria dos membros da Camara. 

§2° - A Camara, pode realizar anualmente corn anuancia da Mesa Diretora, Ate duas sessOes 
de carater originario, solene ou especial em cada distrito. 

Art. 11 - As sesseres serao p6blicas, salvo deiberacao em contrario, tomada por dois termos de 
seus membros, quando ocorrer motivo relevante de preservacao de decoro parlamentar. 

Art. 12 — As acOes somente poderao ser abertas, corn a presenca em Plenario de no minimo, 
um terco dos membros da Camara. 

Paragrafo Unico - 0 Vereador considerar-se-A presente a sessao, desde que venha a 
assinar o Livro de presence ate o Mick, da Ordem do Dia. 
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Art. 13 - A sessao extraordinaria da Camara Municipal, realizar-se-ao, no mlnimo,2 (dois) dias 
apes o recebimento da convocacao, em horario expresso. 

Paragrafo Unico - Os Vereadores serao convocados pelo Presidente da Camara em sessao 
ou fora dela, neste Ultimo caso, por comunicacao pessoal ou escrita, no prazo mlnimo de 24 
horas antes do inicio da sessao. 

Art.14 - A Camara Municipal podera reunir-se em carater extraordinario e solene ou especial, 
por motivo relevante e urgente, mediante convocacao: 

I - Do Prefeito, quando achar necessario; 

II - Do Presidente pare apreciacao de ato do Prefeito, que importe em infracao politico-
adrninistrativa; 

III - De dois tercos de seus membros, quando se fizer necessario ou em caso de recusa do 
Presidente, conforme o inciso anterior. 

§1° - A Camara Municipal neste caso, somente podera deliberar sobre a (s) materia (s) que 
stenha sido objeto de convocacao. 

§2° - Os periodos ordinarios silo improrrogaveis, ressalvadas hipoteticamente a necessidade 
urgente de sessao extraordinaria, solene ou especial, no period° regimental entre uma sessao 
ordinaria e outra, por motivo estritamente relevante. 

Art. 15 - Por ocasiao da abertura de cede Period° Legislativo, em Sessao Solene, 0 Prefeito ou 
ernissario, podera comparecer para apresentar a Mensagem Governamental ao Legislativo, 
conforme o inciso XIV do artigo 61 da LOM. 

§1° - 0 Presidente nomeara interpartidariamente 02 Vereadores para recebe-lo-A entrada da 
Camara, introduzindo-o ao Plenario, onde tomara assento a direita do Presidente, procedendo 
em seguida a leitura da mensagem. 

§2° - Concluida a leitura, o Presidente dire: "Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Senador 
Sa(...), por oportuno, a Camara Municipal agradece o comparecimento de V. Exa e fica 
inteirada da sua Mensagem! ". 

§3° - Apes as consideracaes e formalidades cordiais, o Prefeito retirar-se-A a do Plenario 
acompanhado pelos Edis nomeados anteriormente. 

CAPITULO V - DA MESA DIRETORA DA CAMARA 

Art.16 - Apes a solenidade de Posse, os Vereadores reunir-se-ao sob a presidencia do mais 

votado dentre os presentes e, havendo maioria absolute dos membros da Camara, elegerao por 
escrutlnio secreto, os componentes da Mesa Diretora, Que na ocasiao, ficaram automaticamente 
em posados. 

§1° - Se nenhum candidato obteve a maioria absolute e assim ficando empatados considerar-
se-a eleito o mais idoso. 

§2° - Nao havendo nOmero legal, o Vereador mais votado dentre os presentes, permanecera 

na Presidencia e convocara, diariamente, sessaes especiais ate que seja eleito a Mesa Diretora. 

Art. 17 - A eleicao de renovacao da Mesa Diretora para o segundo bienio Legislativo na mesma 
legislature, realizar obrigatoriamente, no segundo sabado de dezembro da segunda sessao 

legislative as 19:00 horas. 
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§1° - A eleicao da Mesa far-se-6 por escrutlnio secreto, em cedula Unica, impressa ou 

datilografada corn indicacao de nomes e cargos. 

§2° - Encerrada a votacao, proceder-se-6 a apuracao e os eleitos serao proclamados pelo 

atual Presidente e, tomarao posse em sessao solene, no dia 1° de janeiro da terceira sessao 
legislative as 09:00 horas. 

Art. 18 - Ocorrendo vaga em qualquer cargo da Mesa Diretora, sere realizada a eleicao do 

expediente da primeira secao seguinte, pare completer o bienio. 

Pardgrafo Unico - Em caso de renUncia total da Mesa Diretora, realizar-se-6 nova e'er* no 
expediente da sessao seguinte a que se deu a rentincia, sob a presidencia do Vereador mais 
idoso para complementacao do bienio da Mesa renunciante. 

Art. 19 - A Mesa Diretora sera composta de urn Presidente, urn Vice-Presidente e dois 
Secreterios; assegurando-se sempre que possivel, a representacao partidaria proportional dos 
partidos, em obediencia a Iegislacao vigente. 

Art. 20 - Ausente, o Presidente sere substituido sucessivamente polo Vice-Presidente. 

§1° - Ausentes, o 1° e o 2° Secreted°, o Presidente Fare a convocacao de urn outro Vereador 
Para assurnir provisoriamente os encargos da Secretaria da Camara. 

§2° - Ao abrir-se uma sessao, verificada a ausencia dos membros da Mesa Diretora, assumira 
a presidencia dos trabalhos, o Vereador mais idoso dentre os presentes, o qual designara urn 
dos seus pares para secretariar a sessao. 

Art. 21 - 0 mandato da Mesa Diretora do Legislativo, sere de dois anos, permitida a reeleicao 
de qualquer urn de seus membros para o mesmo cargo. 

Art. 22 - As funcees dos membros da Mesa Diretora cessarao: 

I - Pela posse da Mesa recern-eleita para mandato seguinte ou restante; 

II - Pelo termino do bienio; 

III -Pela renuncia por escrito ao Plenerio: 

IV -Pela mode; 

V - Pela perda ou suspensao dos seus direitos politicos; 

VI -Pelos demais casos de extincao e perda de mandato; 

VII-Pela destituicao. 

Art. 23 - A assuncao dos membros eleitos para a Mesa Diretora da Camara, ocorrere apes a 
assinatura do termo de posse. 

Art. 24 - Dos membros da Mesa Diretora em exercicio, apenas o Presidente nao podere fazer 
parte de nenhurna Comissao. 

Art.25 - Compete a Mesa Diretora em exercicio, entre outras atribuicOes: 

I - As funcOes diretivas, exclusives e disciplinadoras de todos os trabalhos legislativos e 
adrninistrativos da Ca mara; 

II - Fixer atraves de projeto de lei de sua iniciativa, os subsidios do Prefeito Municipal, do 
Vice-Prefeito, dos Secreterios Municipais e dos Vereadores, tendo por base a legislacao vigente; 

III -Elaborar e encaminhar ate o (30) de agosto de cada ano a proposta orcamentada da 
Camara a ser indulda na proposta orgamentaria do Municlpio; 

IV -Envier ao Prefeito ate o dia 1° de marco, as contas do exercicio anterior do Executivo; 
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V - Se movimentado pela Mesa Diretora, encaminhar ao Executivo ate 1° de marco de cada 
ano a prestacao ou Administracao de como foram aplicados os numerarios recebidos a contas 
de duodecimos, nos termos da lei vigente; 

VI - Devolver a Tesouraria da Prefeitura, o said° de caixa existente na Camara no final de 
cada mandato; 

VII - Apresentar projeto de lei dispondo sobre a abertura de craditos adicionais suplementares 
ou especiais, desde que as fontes dos recursos provenham da anulacao total ou parcial de sua 
dotacao orcamentaria; 

VIII - Nomear, promover, comissionar, conceder gratificacao, licenca, por em disponibilidade, 
exonerar, demitir, aposentar e punir funcionario ou servidores da Secretaria da Camara, nos 
termos previstos em lei. 

IX - Promulgar emendas a Lei Organica do Municfpio de Senador Sa; 

X - Autorizar, se assim entender, o use interno ou externo de bens da Casa do Povo, por 
necessidade a entidades representativas de classes, partidarias, associativas ou congeneres, 
bem como aos 6rgaos pithcos, desde que nao causem danos ao transtorno. 

Art.26 - Qualquer membro da Mesa Diretora podera ser destituldo, pelo voto de dois tercos dos 
componentes da Camara, quando faitoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas 
atribuicOes regimentais, elegendo imediatamente urn outro Vereador para completar o bienio. 

CAPITULO VI - DO PRESIDENTE 

Art.27 - 0 Presidente a o legftimo representante do Poder Legislativo, nas suas relacOes 
externas, cabendo-ihe as funcOes adninistrativas e diretivas de todas as atividades internas. 

Paragrafo Unico - ao Presidente compete privativamente: 

I Representar a Camara em juizo e fora dele; 

II - Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos na Camara; 

III -Interpretar e fazer cumprir este Regimento Interno; 

IV -Promulgar as resoluctes e os decretos legislativos, bem como as leis que recebe sancao 
tacita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenario; 

V - Fazer publicar os atos da Mesa Diretora, como tambarn as resolucOes, os decretos 
legislativos e as leis por ele promulgadas; 

VI -Decretar extinto mandato de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, nos casos previstos em lei; 

VII -Requisitar o numerario destinado As despesas da Camara, conforme as constituicOes do 
Brasil, do Estado e do Municfpio e a Lei Municipal Complementar N° 03/99; 

1/111-Apresentar ao Plenario, ate o dia vinte (20) de cada mes, o balancete relativo aos 
recursos recebidos e despesas feitas no mas anterior; 

IX -Representar sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos municipais; 

X - Requerer a intervencao no Municfpio, nos casos previstos nas reservas constitucionais do 
Pais e Estado; 

XI -Manter a qualquer custo, a ordem no recinto da Camara, se necessario recorrer a sua 
prOpria seguranca ou a forca policial do Municfpio; 

XII-Convocar extraordinariamente, presidir, abrir, encerrar, suspender e prorrogar sessOes 
em comum acordo corn a legislacao que rege a materia; 

XIII-Determinar ao Secretario, a leitura da Ata bem como as comunicacoes que entender 
convenientes; 

XIV-Nao consentir a Vereadores, divulgagoes ou incidentes estranhos aos assuntos em 
discussao ou qualquer intringencia a este Regimento Intern(); 
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XV - Decidir soberanamente qualquer questao de ordem ou submete-la ao Plenario, quando 
este Regimento for omisso; 

XVI - Rubricar os livros utilizados pare os servicos da Camara e assinar os editais, as portarias 
e o expediente da case, as atas das sessOes; 

XVII - Apresentar ao Plenario ao final do mandato da Mesa, relatorio das atividades 
desenvolvidas no decurso do bienio; 

XVIII - Nomear, exonerar, promover, remover, adrritir, suspender funcionarios da Camara, 
conceder-Ihes ferias, licences, abono de faltas, aposentadorias e acrescimos de vencimento 
deterrrinados por lei, bemcomo promover-Ihes a responsabilidade administrative, civil e criminal; 

XIX - Proceder a abertura de sindicancia e inquarito adritinistrativos e dar andamento legal 
aos recursos interpostos contra atos seus ou da Camara; 

Convidar autondades e personalidades ilustres pare visitar a Casa. 

Art. 28 - sao ainda atribuicOes do Presidente; 

I - Substituir o Prefeito nos casos previstos na Lei Organica deste Municipio; 

II - Zelar pelo prestlgio da Camara e pelos direitos, garantias, inviolabilidade e Respeito devido 
a seus membros. 

Parbgrafo Onico - Em caso de vacancia, oriunda de impedimento, afastamento ou ren6ncia 
por escrito do Prefeito e do Vice-Prefeito, assumir a irrecusavelmente o Poder Executivo, o 
Presidente, sob pena de perda de cargo que ocupa na Mesa Diretora. 

Art. 29 - Quando o Presidente exorbitar de suas funcOes que the sao conferidas nesse 
Regimento, qualquer Vereador podera entrar em urn recurso contra o ato do mesmo junto ao 
Plenario. 

§1° - 0 Presidente tera que submeter-se a decisao soberana do Plenario e obedeca-la 
fielmente. 

§2° - 0 Presidente nao podera apresentar propositura alguma nem tomar parte nas 
discussOes sem que antes passe a presidencia a seu substituto legal. 

Art. 30 - No exercicio da Presidencia de sua prOpria cadeira usando de suas atribuicOes normais 
para explicacOes pessoais ou de ordem administrative o Presidente nao podera em hip6tese 
alguma ser interrornpido ou aparteado. 

Art. 31 - Caso o Presidente nao se encontra no recinto a hora regimental do inlcio dos trabalhos, 
o vice-Presidente ou substituira, concedendo-lhe o lugar logo que presente e deseje assurnir a 
cadeira presidencial. 

Art. 32 - Cabe ao vice-Presidente substituir o Presidente nos casos de licence ou ausencia do 
Municlpio por prazo superior a dez dias, ou em definitivo, em caso de impedimenta ou rentincia 
por escrito apresentada ao Pierian°. 

CAPITULO VII - DOS SECRETARIOS 

Art. 33 - Compete ao 1° Secreted°. 

I - Constatar a presence do senhores Vereadores ao iniciar-se a sessao, confrontando-a corn 
o Livro de Presence, anotando os que compareceram e os que faltaram, corn causa justificada 
ou nao, bem comp, proceder o encerramento do Livro ao final da sessao; 

II - Fazer a chamada dos Vereadores e efetuar a leitura da Ata das proposicOes e outros 
documentos que necessitem do conhecimento do Plenario quando Presidente assim determiner: 

III - Proceder a inscricao dos oradores; 
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IV -Supervisionar a redacao da Ata, resumindo os trabalhos da sessao bem como assina-la 
juntamente corn o Presidente; 

V - Redigir, transcrever as Atas das sessOes secretas e tomer parte dos atos da Mesa Diretora 
e assina-ios corn o Presidente; 

VI -Substituir o Presidente na ausencia do Vice-Presidente. 

Art. 34 - Sao de obrigacdes do 2° secretario: 

I - Substituir o 1° secretario, em suas licences, impedimentos e ausancias; 

II - No exercicio da funcao, assinar corn o Presidente os atos da Mesa. 

CAPITULO VIII - DO PLENARIO 

Art. 35 - 0 Pierian° Orgao soberano e deliberativo da Camara, a composto pelos Vereadores em 
exercicio, em local, forma e numero legal para deliberar sobre assuntos da competencia 
Legislative. 

§1° - 0 local 6 o recinto da Camara. 

§2° - A forma legal para liberar e a sessao como este institulda nesse Regimento Intemo. 

§3° - 0 ntimero legal e o quorum que 6 disciplinado pelas reserves constitucionais e por este 
Regimento. 

Art. 36 - 0 Pierian° adotara deliberacties da seguinte forma: 

- Por maioria simples; 

II - Por maioria absolute; 

III - Por maioria de dois tercos (2/3). 

Art. 37 sao ainda atribuicties do Pierian° entre outras coisas; 

- Legislar sobre materias de peculiar interesse do municlpio; 

II - Deliberar sobre as realizacties de referendo destinado, a todo o territorio ou linitando-se 
a distritos, bairros ou aglomerados urbano e rural; 

III -Legislar sobre tributos do Municipio, bem como, autorizar isencOes, anistia fiscal e 
remissao de divides; 

IV -Elaborar o seu sistema orcamentario, composto de: 

a) -Plano Plurianual (PPA); 

b) -Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO); 

c) -Lei Orgamentaria Anual (LOA) e abertura de creditos suplementares e especiais; 

V - Deliberar sobre obtencao e concessao de emprestimos e operacties de credit°, de forma 
que, juridicamente possibilitem os meios e forma de pagamento; 

VI -Autorizar a concessao de auxllio e subvencties, de servicos pCiblicos, de direito real de 
use de bens municipais; 

VD-Conceder autorizacao para alienacao de bens imOveis, desde que obedecidas as normas 
estabelecidas na legislacao atual; 

VIII-Autorizar a aquisicao de bens imOveis, exceto quando se tratar de doacao sem encargos 
pare o Municipio; 

IX- Crier, alterar cargos Oblicos e fixer os respectivos vencimentos, e delimiter o perimetro 
urbano 

X - Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento e de Expansao Urbana 
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XI -Legislar sobre zoneamento urbano, bem como atteraedes ou denotrinaedes dos prOprios, 
vies e logradouros pUblicos; 

X11-Eleger os membros da Mesa Diretora, apreciar e julgar os recursos administrativos de 
atos do Presidente e da Mesa; 

Xlll-Apreciar e julgar as Contas de Governo do Prefeito Municipal, aprovando-as ou 
rejeitando-as, observando o Parecer Previo do TCM; 

XIV-Cassar o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereador, na forma de legislacao 
pertinente a mate ria; 

XV-Conceder tftulo honorffico de cidadania ou qualquer outra honraria de homenagem a 
pessoas que, conhecidamente tenham prestado relevantes service's ao Municfpio de Senador Se; 

XVI-Solicitar do Prefeito ou as autoridades estaduais e federais, adocao de medidas de 
interesse public° deste municipio; 

XVII-Aprovar os convenios corn entidades pUblicas ou particulares e consercios corn outros 
Municlpios em consonancia corn a legislaeao pertinente; 

XVIII-Aprovar os C6digos Tributario, de Posture e de Obras deste Municfpio; 

XIX-Modificar este Regimento Interno quando necesserio. 

Art. 38 - sao considerados Ilderes de partidos, os Vereadores por sua agremiacdes escolhidos, 
para que em seus nomes, expressem em Renee°, ponto de vista sobre assuntos em debate. 

CAPiTULO IX - DAS COMISSOES PERMANENTES OU TECNICAS 

Art. 39 - As ComissOes, sac) drgaos to cnicos constitufdos pelos Vereadores, destinados em 
carater permanente ou transitOrio, a proceder estudos. emitir pareceres especializados, realizar 
investigaedes e representar o Legislativo. 

§1° - Compete as comissdes da Camara: 

I - Realizar audidncias pUblicas com entidades da sociedade civil; 

II - Receber reclamaedes e sugestdes de qualquer cidadao; 

III -Reunir-se obrigatoriamente pelo menos uma vez ao mds. 

§2° - As comissoes permanentes poderao realizar reunites em conjunto para exame de 
qualquer materia a ela submetidas, apresentando urn so parecer, devendo decidi-lo o mais idoso 
dos Presidentes. 

Art. 40 - As comissOes permanentes ou tecnicas da Camara Municipal sao: 

I - Legislacao, Redacao Final e Justice; 

II - Finances e Oreamento; 

III -Servieos Pubicos e Obras. 

§1° - Cada comissao compor-se-e de tres membros, respeitada a representacao proporcional 
dos partidos nesta Casa. 

§2° - Referidas ComissOes deverao ser eleitas na mesma ocasiao em que se realize a eleicao 
da Mesa Diretora do Legislativo ou no maxima na primeira sessao subsequente a da elei ao da 
Mesa corn posse autornatica e mandato de doffs anos, respeitando o dispositivo do 
deste regimento interno. 

§3° - Os Vereadores que concorrerao a eleicao sob a mesma legenda pela qual foram eleitos, 
nao sendo permitida a votacao em Vereador licenciado ou em Suplente. 

§4° - E proibida a eleieao de urn mesmo Vereador, para mais de 02 (dues) comissdes. 
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Art. 41 - Em casos de ausencias em mais de tits sesseies ordinarias consecutivas, sem motivo 
justificado, vacancia, licenca ou impedimenta de qualquer membro das ComissOes, cabe ao 
Presidente da Camara Municipal, declarar destituldo ou vago o cargo, escolhendo em seguida 
um outro Vereador da mesma legenda partidaria. 

Art. 42 - A Comissao de Legislagao, Redacao Final e Justiga, compete dar parecer sabre todas 
as materias sujeitas a consideracao da Camara, corn excecao as que foram da exclusiva 
competencia da Comissao Permanente de Financas e Orgamento. 

Art. 43 - A comissao de Financas e Orcamento, compete emitir parecer sobre: 

I - A proposta orcamentaria, sugerindo as modificagoes convenientes e opinando sobre as 
emendas apresentadas; 

II - Orcamento Plunanual de investimento, na forma da Lei Organica do Municfpio; 

III -A Prestagao de Contas de Governo do Executivo, propondo a emissao de Decreto 
Legislativo, dando aval a aprovacao ou desaprovacao, observando o parecer previa do Tribunal 
de Contas dos Municipios - TCM; 

IV -As proposicoes referentes a materia tributaria, abertura de creditos, emprestimos publicos 
e a direta ou indiretamente alterem as despesas ou receitas do Municfpio, acarretem 
responsabilidade ao erario municipal ou interesse ao credit° pablico; 

V - As proposicees que fixem vencimentos e vantagens do funcionalismo e os subsidios do 
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios Municipais, Vereadores e Presidente da Camara; 

VI -As que direta ou indiretamente representam mutacOes patrimoniais ao Municfpio. 

CAPITULO X - DAS COMISSOES TEMPORARIAS E DOS TRABALHOS 

Art. 44 - As comissOes temporarias poderao ser: 

I - Comissao Parlamentar de Inquerito (CPI); 
II - Comissao Especial de Representacao (CER); 
III -Comissao Especial de Investigacao e Processo (CEIP). 

Art. 45 - Para que seja criada uma das cornissOes de que trata o artigo anterior, faz-se 
necessario, Requerimento a Mesa que conste, no minima, corn a assinatura de urn tergo dos 
Vereadores da Camara, que tenha fundamento e seja aprovado em Plenario por maioria 
absoluta. 

I - No infcio, os membros elegerao o Presidente e este por sua vez designara urn dentre os 
outros para ser o Relator. 

§1° - Cada Comissao Temporaria compor-se-a de tills Vereadores, respeitada a 
representacao proporcional partidaria na Casa. 

§2° - E proibida a eleicao de um mesmo Vereador para mais de uma comissao temporaria. 

§3° - Feita a eleigao dos membros, a Comissao reunir-se-a inicialmente em sala reservada 
da Camara para os trabalhos. 

Art. 46 - No exercfcio de suas atribuicees, a comissao podera convocar pessoas, tomar 
declaracOes a termos, solicitar esclarecimentos, documentos e realizar diligancia que visem tirar 
drividas suscitadas, inclusive se necessario, o Prefeito por interrn6dio do Presidente da Camara 
Municipal, para dar explicagoes que foram precisas. 

Art. 47 - 0 parecer e o pronunciamento oficial da Comissao sobre a materia, sujeita a seu estudo, 
corn a observancia dos dispositivos constitucionais, constando Obrigatoriamente das seguintes 
partes: 

- Exposicao da materia em exame; 
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II - Condusao do relator, de forma sintetica corn a fundacao do seu ponto de vista a respeito 
da aprovacao ou rejeicao total ou parcial, neste Ultimo caso, apresentando uma emenda 
substitutiva; 

III -Decisao da comissao, corn as assinaturas de todos os membros, inclusive corn a 
indicacao dos votos favorAveis e, ou desfavoraveis. 

Art. 48 - Os membros da comissao ernitiram suas opinibes a respeito da manifestacao do relator, 
mediante voto, transformando em parecer, o Relatorio, se aprovado pela sua maioria. 

Art. 49 - Ao relator sera concedido o prazo de 10 dias para apresentar o seu relat6rio. Expirando 
este prazo e nao concluldo, podera o relator solicitar improrrogavelmente mais 04 dias. 

Paragrafo Onico - Caso o relator nab apresente o seu parecer dentro dos prazos previstos 
no caput deste artigo, o Presidente da Camara devera nomear entre os demais membros, outro 
relator para dar prosseguimento, podendo a mataria permanecer por mais 15 dias sem solucao, 
ainda que para isso seja necessarias sessoes extraordinarias. 

Art. 50 - Qualquer membro podera voter em separado, desde que fundamente por: 

I - Conclusao, quando favoravel as condusaes do relator e de-lhe outra fundamentacao; 

II - Aditivo, quando favoravel as conclusoes do relator acrescentando novos argumentos a 
sua fundamentacao; 

III - Contrario, quando se oponha frontalmente as conclusbes do relator. 

Art. 51 - 0 voto do relator nao acolhido pela maioria dos membros da comissao, se constituira 
em voto vencido. 

Art. 52 - Ao final de cada reuniao da Comissao Temporaria, devera ser lavrada uma Ata, 
contando o resumo dos fatos debatidos. 

Art. 53 - Em livro rubricado pelo Presidente da Camara, sera° devidamente transcritos, 
numerados e assinados, os pareceres e os votos dos membros da comissao. 

Art. 54 - Todo o projeto em Ultima discussao, sera remetido a Contissao Permanente ou Tecnica 
de Legislacao, Redacao Final e J ustica, para a sua redacao final e posterior aprovacao pelo 
Plenario da Camara. 

TITULO II - DOS VEREADORES E DA REMUNERA00 

CAPITULO I - DOS VEREADORES 

Art. 55 - Os Vereadores sao agentes politicos investido de Mandato legislativo Municipal, para 
uma legislature de quatro anos, pelo sistema proporcional partidario, por meio de voto direto e 
secreto. 

Art. 56 - sao atribuiceles que competem ao Vereador: 

I - Participar de todos as discussoes e deliberaceles do Plenario, eleicao da Mesa Diretora e 
das Comissbes Permanentes ou Tecnicas e das Temporaries; 

II - Apresentar proposicoes que visem o interesse coletivo; 

III -User a Tribuna para defender as proposituras de interesse do Municlpio, ou em oposicao 
As que julgar prejudiciais ao interesse pUblico; 

IV - Concorrer a cargos da Mesa Diretora e das Comisseies a que se refere o inciso I deste 
artigo. 

Art. 57 - 0 Vereador tern entre outras obrigagOes e deveres: 
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I - Desincompatibilizar-se e fazer deciaracees de bens previsto no paragrafo 1° do artigo 4° 
deste Regimento Interno: 

II - Executer as atribuic6es contidas no artigo anterior; 

III -Comparecer decentemente trajado as sessOes da Camara, no horario regimental e em 
caso de ausencia, apresentar justificative documental; 

IV -Cumprir os deveres dos cargos para os quaffs tenha sido designado ou eleito; 

V - Votar as materias submetidas a deliberacfio da Camara, exceto quando a materia em 
apreciacao, acarretar em interesse propriamente seu ou a pessoa de parentesco ate o terceiro 
grau de consanguinidade, podendo no entanto, tomar parte nas discussees; 

VI -Portar-se em Pierian°, corn respeito para corn os colegas, nao conversando em torn que 
perturbe os trabalhos legislativos; 

VII-Residir no territorio do Municipio. 

Art. 58 - Nenhum Vereador podera desde a posse: 

I - Celebrar ou manter contrato corn Munic(pio; 

II - Firmar ou manter contrato corn pessoa jurldica de direito, autarquia, empresa, sociedade 
de econonia mista ou empresa concessionaria de servico pUblico, salvo quando o contrato 
obedecer a clausulas uniformes; 

III - Exercer cargo, funcao ou emprego remunerado nas entidades referidas no inciso anterior, 
sempre que nao houver compatibilidade de horario; 

IV - Ser proprietario ou diretor de empresa que goza de prerrogativas em contratos celebrados 
com Municipio; 

V - Exercer outro cargo eletivo, seja de carater Federal, Estadual ou Municipal; 

VI - Defender causas em que seja interessada qualquer uma das empresas a que se refere o 
inciso II deste artigo; 

VII - No ambito da administracao Municipal direta ou indireta, ocupar cargo comissionado ou 
aceitar, salvo o concurso pUblico; 

VIII - Utilizar-se do mandato para pratica de atos de corrupcao ou de improbidade 
administrative; 

IX - Deixar de comparecer, consecutivamente, sem que esteja licenciado, a mais de 03 (tres) 
Sessees Ordinaries, ou mesmo, a mais de 03 (tres) Sessees Extraordinaries, convocadas polo 
Prefeito Municipal, perdera o mandato. 

Paragrafo Unico - A infringencia de qualquer proibicao deste artigo, implicara na extincao ou 
cassacao do mandato, observed° no artigo 7° do Decreto Lei Federal N° 201, dia 27/02/67. 

Art. 59 - 0 Presidente da Camara, podera afastar de suas fungees, o Vereador acusado, desde 
que a dernincia seja recebida pela maioria absolute dos membros da Casa, convocando em 
seguida, o respectivo Suplente ate o julgamento final. 0 Suplente convocado nao intervira, nem 
participara da votacfio dos atos do processo do Vereador afastado. 

Art. 60 - Caso a denOncia recebida pela maioria absolute dos Vereadores seja contra o edil 
Presidente, este obrigatoriamente passara a presidencia ao seu substituto legal. 

§1° - Ocorrido e devidamente comprovado o ato ou fato extintivo, o Presidente da Camara 
Municipal, na primeira sessfio seguinte, comunicara ao Pierian° e fare constar em ata a 
declaracao de extincao do mandato e, convocara imediatamente o respectivo Suplente. 

§2° - Se o Presidente da Camara omitir-se na adocao da Providencia deste artigo, o Suplente 
ou Prefeito Municipal podera requerer por via judicial, a declaracao de extincao do mandato, 
como assim o prescreve a legislacao federal. 
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Art. 61 - Os Vereadores, na circunscricao de seu MunicIpio, gozam de inviolabilidade por suas 
opinibes, palavras e votos no exercicio do mandato. 

CAPITULO II - DA REMUNERACAO, DA LICENCA E SUBSTITUIcA0 

Art. 62 - 0 Mandato do Vereador sera remunerado, nos termos do §3° do artigo 13 da Lei 
Organica do Municipio e legislacao pertinente. 

Art. 63 - 0 Vereador podera licenciar-se e, nao perdera o mandato: 

I - Por doenga devidamente comprovada por atestado medico, sem prejuizo de sua 
remuneracao; 

II - Para desempenhar missees temporaries de carater cultural ou politico de interesse do 
municipio, sem prejuizo de sua remuneracao, ou ainda, para tratar de interesses particulares, 
por prazo nunca inferior a 30 dias e nem superior a 120 dias, sem remuneracao; 

III -Para exercer cargos comissionados na area federal, estadual ou municipal, podendo 
retomar a Camara, a qualquer tempo, desde que comunique o seu desejo ou decisao ao 
Presidente, no prazo minimo de 15 dias de antecedencia; 

IV -Em face de licenca-gestante, sem prejuizo de remuneracao. 

§1° - 0 period° minimo de licence dos incisos I e IV de 120 dias e o Vereador licenciado 
respaldados nos incisos I, II e IV, somente poderao reassurnir suas funcees ao termini, da 
licence, nao podemos interrompe-la. 

§2° - Para fim de remuneracao total, considerar-se-a como em exercicio, o Vereador 
licenciado nos termos dos incisos I e IV deste artigo. 

§3° - 0 Requerimento do Vereador solicitando a licence, sere transformado imediatamente 
em Projeto de Resolugao pela Mesa, na forma regimental Independente de parecer, colocando 
em Unica discussao pelo Plenario, por maioria absolute. 

Art. 64 - Ocorrendo vaga, Face a investidura ou licence do Vereador em qualquer urn dos casos 
do inciso III e paragrafo 1°, prescritos no artigo anterior, convocar-se-e o Suplente, devendo este 
tomar posse no prazo maxim° de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Camara 
Municipal. 

Paragrafo Unico - Havendo vaga e inexistindo suplente, o Presidente da Camara devera 
comunicar o fato, no prazo de quarenta e oito horas, ao juiz da 45' Zona Eleitoral e ao Tribunal 
Regional Eleitoral - TRE para adocao das medidas cabiveis. 

Art. 65 - 0 Suplente somente podera requerer licence, caso esteja no Exercicio do mandato e, 
por prazo nao inferior e nem superior a Uinta (30) dies. 

Paragrafo Unico - 0 Suplente convocado, recusando-se a assurrir sem motivo plenamente 
justificado, sera considerado renunciante, devendo o Presidente aguardar o prazo de trinta dias 
para declarer extinto o mandato e convocar o suplente seguinte.  

TITULO III - DAS SESSOES DA CAMARA 

CAPITULO I - DAS SESSOES PUBLICAS 

Art. 66 - As sessaes compoern-se de duas partes: 

I - Expediente do dia; 

II - Ordem do dia. 

Paragrafo Unico - Inexistindo materia para deliberagao do Plenario na ordem do dia, poderao 
os Vereadores falar em explicagao pessoal, ou outros assuntos inerentes ao municipio. 
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Art. 67 - Havendo nOmero legal a hora do inlcio dos trabalhos, o Presidente declara aberta a 
sessao. 

§1° - Havendo falta de quorum para abertura dos trabalhos, o Presidente aguardara 20 
minutos para que haja mimero legal para iniciar sessao. 

§2° - Decorrido o prazo de tolerancia, proceder-se-a verificacao de presenca. 

§3° - Inexistindo ntimero regimental, o Presidente determinara a lavratura do termo em Ata, a 
qual nao dependera de aprovactio. 

Art. 68— Verificando-se a presenca de urn terco dos membros da Camara, sera declarada aberta 
a sessao. Em seguida o secretario fare a leitura da Ata que sera aprovada, caso nao ocorra 
impugnacao ou reclamacao, nao podendo a sua discussao ultrapassar a 20 minutos. 

Art. 69 - Ap6s a aprovacao da Ata, passar-se-a ao expediente do dia, no prazo maxim° de 45 
minutos, prorrogaveis por mais 30 minutos, a requerimento verbal ou escrito de qualquer 
Vereador, o que sera votado sem discussao. 

Art. 70 - Os documentos que deixarem de ser lido no decurso do expediente do dia, aguardarao 
a pr6xima sessao e tart() preferencia. 

Art. 71 - A requerimento de qualquer Vereador, a sessao podera ser suspensa, para que 
qualquer comissao se reOnern em carater extraordinario, para apreciar e emitir parecer sobre 
materia que tenha sido lido durante o Expediente do Dia. 

Art. 72 - Encerrado o Expediente do Dia, passar-se-a a Ordem do Dia, corn o secretario lendo a 
materia a ser discutida e votada. 

Art. 73 - Se algum Vereador solicitar vistas da materia em tramitacao na ordem do dia, em regime 
de urgdncia, o Presidente conceder-lhe-a durante 15 minutos. 

Art. 74 - Durante a discussao, qualquer Vereador podera requerer verbalmente a dispensa 
regimental e proceder ao encaminhamento da votacao. 

Art. 75 - Havendo necessidade, qualquer Vereador podera requerer a prorrogacao do prazo da 
sessao por mais 30 (trinta) minutos, por escrito ou verbalmente. 

CAPITULO II - DAS SESSOES SECRETAS E DAS ATAS 

Art. 76 - As sessdes plenarias serao pUblicas e somente por deliberacao de doffs tercos dos 
membros da Camara, poderao tornar-se secretas, caso a Mesa Diretora Verifique o motivo que 
necessite preservar o decoro parlamentar. 

Paragrafo Unico - Defiberada a sessao secreta, ainda que para realize-la deva interromper 
uma sessao publics , o Presidente da Camara procedera a retirada do recinto e das 
dependencias, de todos os assistentes, inclusive dos funcionarios e dos representantes da 
I mprensa . 
Art. 77 - Ata objeto da sessao secreta, lavrada, lida e aprovada, sera lacrada e arquivada, corn 
o rOtulo e data, sendo ainda assinada obrigatoriamente pela Presidencia da Mesa Diretora e pelo 
1° Secretario, ou respectivo substituto no exercicio. 

Paragrafo Unico - A ata lavrada nestas circurtstancias, somente podera sec aberta pare 
analise em sessao secreta, sob pena de incorrer em responsabilidade civil, penal e 
administrativa, quem devassa-la. 

Art. 78 - De cada sessao da Camara sera lavrada em Ata em livro prdprio, que sera submetida 
a consideracao do Pierian° e, se aprovada pela maioria dos membros, sera assinada pelo 
Presidente e 1° Secretario e posteriorrnente arquivada. 
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Art. 79 - A Mesa Diretora, negando-se a acoiher urn pedido de retificacao ou aditivo a Ata, feito 
por urn Vereador, devera submete-lo ao Plenario para decisao, por maioria absolute dos seus 
componentes. 

CAPITULO III - DOS REQUERIMENTOS E PROJETOS 

Art. 80 - Requerimento 6 todo o pedido verbal ou escrito, feita ao Presidente da Camara ou por 
meio de sua interveniencia, sobre qualquer assunto de interesse coletivo aos Argaos publicos 
municipais. estaduais ou federais. 

Paragrafo Unico - Quando a competencia para decidi-los, os Requerimentos sao: 

I - Sujeito apenas a despacho ou acatamento do Presidente: 

II - Sujeito a deliberacao do Pierian°. 

Art. 81 - Serao verbais, os Requerimentos que solicitem ao Presidente: 

I - A palavra ou a desistencia dela; 

II - Permissao para falar sentado em caso de doenca; 

III -Posse de Vereador ou Suplente; 

IV -Leitura de qualquer materia para conhecimento do Plenario; 

V - Observancia de disposicao regimental; 

VI -Retirada pelo autor, de requerimento verbal ou escrito, ainda nao submetido a deliberacao 
do Pierian°, de parecer contrario ou sem parecer; 

VII-Verificacao de votacao ou de presence; 

VIII-InformacOes sobre os trabalhos ou Ordem do Dia; 

IX -Requisicao de documentos, processo, livro ou publicacaes existentes na Camara, relativo 
as proposicdes em discussao; 

X - Preenchimento de lugar em Comissao; 

XI -A retirada da assinatura de apoio a uma propositura, por parte do Vereador apoiante. 

Art. 82 - Sera° escritos, discutidos e votados, os Requerimentos que solicitem: 

I - InformacOes de carater oficial que digam respeito a atos da Mesa ou da Camara; 

II - Votos de pesar por falecimento, de louvor ou congratulacao; 

III -Audiencia de Comissao, relative a assuntos em pauta; 

IV -Esclarecimentos ao Executivo, ou a qualquer entidade pUblica ou particular; 

V - Criagao de Cornissao Especial, de carater temporario, nos termos do Artigo 45 deste 
regimento interno. 

Art. 83 - A presidencia a soberana pare decidir sobre deterrninados requerimentos, salvo os que 
por este Regimento, devam receber a anuencia do Plenario. 

Paragrafo Unico - Qualquer ren6ncia ao cargo de Vereanca, membros da Mesa Diretora ou 
de Comissao, nao precisara de apreciacao e votacao do Pierian°, apenas do seu conhecimento 
e, devendo ser indiscutivelmente por escrito e constado em Ata 

Art. 84 - As proposicOes legislative de competencia da Camara, corn sancao do Prefeito, serao 
objetos de Projetos de Lei. As deliberacoes privativas da Camara, adotadas em Planed°, terao 
forma de Projeto de Decreto Legislativo ou de Resolucao e nao dependem de sancao do Prefeito. 

§1° - Os decretos legislativos regulamentam as materias de exclusive competencia da camera 
corn efeito externo, riff° dependendo de sancao do Prefeito, sendo pois: 
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I - Concessao de licence ao Prefeito para ausentar-se do municlpio, por prazo superior a 10 
dias, sendo que: 

a) - A licence solicitada pelo Prefeito na forma de requerimento, sera transformada em projeto 
de Decreto Legislativo pela Mesa e votado em Unica discussao pelo Plenario; 

b) - Durante o recesso legislativo, a licence ao Prefeito, sere concedido pela Mesa Diretora 
"ad referendum" do Plenario. 

II - Aprovacao rejeicao de parecer previa do Tribunal de Contas dos Municfpios - TCM, sobre 
a contas do Prefeito; 

III -Representacao Assembleia Legislative sobre a modificacao territorial ou mudanca de 
nome da sede do municlpio; 

IV -Aprovacao da nomeacao de funcionarios, nos casos previstos em lei: 

V - Cassacao de Mandato do Prefeito, em forma prevista na Constituicao Federal, 
Constituicao Estadual e Lei Organica do Municipio de Senador Se; 

VI -Aprovacao de convenios ou acordos; de que for parte o Municipio. 

§2° - As ResolucOes regulamentam as mate rias de carater interno da Camara, como sejam: 

I - Cassacao de mandato de Vereador; 

II - Fixacao dos subsidios dos Vereadores e do Presidente da Camara; 

III -Concessao de licence a Vereador na forma do artigo 63; 

IV -Criacao de Comissao Especial de Inquerito ou Mista, em conformidade corn o artigo 45 
deste Regimento Interno; 

V - Convocacao de funcionarias municipals, ocupantes de cargos de chefia ou 
assessoramento, para prestar esciarecimentos a respeito de assuntos de sua cornpetencia; 

VI -Os assuntos de sua economic interna, de carater geral ou normativo. 

Art. 85 - A iniciativa de Projeto de Lei, cabe a qualquer Vereador, a Mesa, as Comissbes e ao 
Prefeito Municipal. 

Paragrafo Unica - Sao de exclusive competencia do Prefeito Municipal, os projetos de lei 
que versem sobre: 

- Ore amento anual do Municipio; 

II - Criacao, extincao ou transformacao de cargos, funcOes ou empregos pablicos na 
adrninistracao, fixacao ou aumento de suns remuneracaes, ressalvada a iniciativa da Camara 
Municipal, quando os projetos de organizacao de servicos de sua Secretaria; 

III - Organizacao administrative, materia tributaria e orcamentaria, servicos pablicos e pessoal 
da administracao, ressalvada a Compete ncia da Camara Municipal, quando da abertura de 
creditos suplementares e especiais; 

IV- Regime juridico, provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria dos Servidores 
Municipais. 

Art. 86 - 0 projeto de lei que receber parecer contrario quanta ao merito de todas as cornissbes, 
sere tido como rejeitado. 

Art. 87 -O Prefeito podera envier a Camara, projeto de lei sobre qualquer materia, o qual, se 
assim o solicitar, devera ser apreciado dentro de 20 dias, a contar da data de protocolo na 
Secretaria da Camara. 

§1° - A fixacao do prazo devera ser sempre expressa na mensagem, no entanto, caso nao 
seja indicado na mensagem, podera ser feito posteriormente, em qualquer fase de seu 
andamento, considerando-se a data a partir do recebimento do pedido, como o seu termo inicial. 
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§2° - Caso o Prefeito julgue urgente a materia, podera pedir que a mesma seja apreciada em 
dez (10) dias. Esgotado o prazo, a proposicao sera tida como aprovada, se a Camara nao houver 
apreciado no periodo legal. 

§3° - Os prazos previstos no caput deste artigo, aplicam-se tambern aos projetos de lei que 
necessitem de quorum qualificado. 

Art. 88 - Os projetos de lei corn prazo de aprovacao, deverao constar obrigatoriamente da Ordem 
do Dia, independentemente do parecer das ComissOes, para discussao e votacao, pelo menos 
nas fres oltimas sessoes, antes do termino do prazo. 

Art. 89 - Lido o projeto na hora do Expediente do Dia, sera encaminhado as CornissOes que, por 
sua natureza, deverao opinar sobre o assunto. 

Art. 90 - Os projetos elaborados pelas ComissOes ou pela Mesa em assuntos de sua 
competOncia, serao dados a Ordem do Dia da sessao seguinte, independentemente do parecer, 
salvo Requerimento discutido e aprovado em Plenario, pare que seja ouvida outra Comissao. 

CAPITULO IV - DAS MONcOES E EMENDAS 

Art. 91 - Mocao 6 uma forma de propositura apresentada por qualquer Vereador, que vise a 
homenagear, criticar ou solidarizar-se corn alguem a respeito de qualquer assunto. 

Art. 92 - A Mocao devera ser assinada, no minimo por urn term dos Vereadores, sendo 0 
primeiro, o autor da propositura. 

Art. 93 - Emendas 6 uma forma de proposicao que o Vereador podera apresentar, como 
acess6ria de outra proposicao sobre materia que deve ser apreciada pelo Poder Legislativo. As 
emendas podem ser: 

I - Aditivas; 

II - Supressivas; 

III -Substitutiva; 

IV -Modificativas. 

§1° - A Lei Organica podera ser emendada, mediante proposta: 

I - Do Prefeito Municipal; 

II -De, no minimo, urn terco (1/3) dos membros da Camara Municipal; 

III -De iniciativa popular subscrita por, no minimo, cinco por cento (5%) dos eleitores do 
Municipio. 

§2° - A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) votada em dois tumos, sera considerada 
aprovada, se obtiver os votos de pelo menos dois tercos (2/3) dos membros da Camara, em 
ambos os turnos, 

§3° - A PEC aprovada nos termos deste artigo, sera promulgada pela Mesa Diretora da 
Camara Municipal, corn o respectivo numero de ordem. 

§4° - A materia constante de proposta de emenda rejeitada, nao podera ser objetivo de nova 
proposta na mesma sessao. 

CAPITULO V - DAS PROPOSIcOES EM GERAL 

Art. 94 - Proposicao 6 a denominacao dada a toda materia sujelta a deliberacao do Plenario. 

§1° - Propositura 6 tudo que se refere a projeto de lei, projeto de decreto legislativo, de 
resolugao, requerimento. substitutivo, emenda, subemenda, Parecer, mocao e Recurso. 
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§2° - A propositura devera ser apresentada de forma clam, explIcita, sintetica e Ilcita. 

Art. 95 - A presidencia deixara de apresentar em Pfenario, proposicees que: 

I - Verse sobre assunto alheio a competencia da Camara ou nao encontra amparo regimental; 

II - Delegue a outro poder, atribuigees privativas do Legislativo deste municlpio; 

III -Fazendo referencia a lei, decreto, regulamento, ou outro qualquer dispositivo legal, nao 
acompanha a respective transcricao, ou seja, redigida de modo obscuro, impossibigtando 
atingir o seu objetivo; 

IV -Seja assinada por um Vereador ausente a sessao e verse sobre assunto de competencia 
privative do Prefeito Municipal. 

Art. 96 - Nenhuma proposicao podera ser discutida em Plenario, antes de receber o parecer da 
comissao a que esteja sujeita o seu estudo, exceto nos casos previstos no §2°, do artigo 113, 
deste Regimento. 

Art. 97 - Considerar-se-e autor da proposicao. o Vereador que primeiro assina-la. enquanto que 
as assinaturas seguintes sao consideradas de apoio e, somente poderao ser retiradas pelo 
prOprio autor, nas conforrnidades dos incisos VI e XI, do artigo 81 deste Regimento. 

Art. 98 - A materia constante de projeto de lei rejeitado polo Plenario, nao podera constituir-se 
objeto de urn novo projeto, na mesma sessao legislative. 

Art. 99 - Calera a Mesa Diretora, rejeitar qualquer propositura de carater inconstitucional ou 
escrita em termos antiparlamentares. 

Art. 100 - 0 projeto de lei de Iniciativa popular a Camara Municipal, subscrito por no minimo, 
cinco por cento (5%) do eleitorado da localidade proponente, devera ter: 

§1° - A identificacao dos assinantes, atraves da indicacao dos respectivos nomes completos, 
tItuIns eleitorais e enderecos; 

§2° - Assinaturas privativamente de eleitores residentes na area ou localidade requerente - 
Sede, distritos de Serrota ou de Salao; 

§3° - Se possivel, o patroclnio de uma Entidade representative da sociedade civil, na coleta 
de assinaturas e de sua apresentacao junto a Mesa Diretora; 

§4° - Tratamento identico aos demais projetos, sendo lido em Plenario e encaminhado as 
Comissees Permanentes da Camara, para analise e parecer. 

TITULO IV - DOS DEBATES DAS DELIBERACOES 
CAPITULO I - DAS DISCUSSOES E APARTES 

Art. 101 - Discussao 6 a fase dos trabalhos plenarios destinada ao debate. 

Art. 102 - As proposicees somente poderao entrar em discussao ap6s o prazo minimo de vinte 
e quatro (24) horas na Ordem do Dia, exceto quando a materia de urgencia, devidamente 
requerida. 

Art. 103 - A discussao de qualquer propositura tem infcio corn sua leitura, ficando corn a Mesa 
os docJmentos referentes a materia. 

Art. 104 - Cabe a Mesa. ap6s o Parecer, receber as emendas, cujas deverao ser lidas e 
posteriormente colocadas em discussao corn os pareceres a que se referirem. 

§1° - Conclulda a discussao, passar-se-6 a votacao, procedendo-se da mesma maneira corn 
as respectivas emendas. 
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§2° - Conclulda a segunda discussao, o Presidente, porn em votacao, primeiro o projeto e 
depois das emendas, consultando em seguida o Plenario, se adota o projeto corn as emendas, 
caso tenham sido aprovadas. 

Art. 105 - Vereador julgando conveniente o adiamento de qualquer discussao, requerera 
verbalmente durante a discussao da propositura. 0 adiamento, em caso, tern prazo fixado pelo 
Presidente da Casa. 

Art. 106 - A qualquer Vereador, que o face por requerimento, podera ser concedida cc:pia de Ata, 
desde que o Plenario aprove por maioria simples. 

Art. 107 - 0 Vereador somente usara da palavra, de pea na Tribuna ape's requerida verbalmente 
e concedida pelo Presidente da Mesa e, somente o fare sentado em sua cadeira, em caso de 
doenca conforme o inciso II do artigo 81, deste Regimento Intern°. (Ver Resolucao 001/2013) 

Art. 108 - 0 Presidente da Camara podera cassar a palavra do Vereador orador que esteja na 
Tribuna, quando desobedecer ao disposto no 

Art. 109 — Os apartes restringir-se-ao a mate ria em discussao. 

CAPiTULO II - DAS QUESTOES DE ORDEM E DOS PARECERES 

Art. 110 - A Questa° de Ordem 6 uma drivida suscitada em Plenario, quanto a interpretacao do 
Regimento Intern°, da sua aplicacao ou sobre sua legalidade. 

§ 1° - As questOes de ordem devem ser formuladas corn clareza, indicando as disposicoes 
regimentals que se pretendem elucidar. 

§2° - Caso proponente nao conceda a correta indicando regimental, podera o Presidente 
cassar-Ihe a palavra e negar a questao levantada. 

§3° - 0 Presidente negando a concessao da questao de ordem, fundamentado neste 
Regimento, nao oferecera ao Vereador, o direito de opor-se a decisao ou critica-lo. 

§4° - Cabe Vereador recurso da decisao, o qual devera ser remetido a Conissao Permanente 
de Legislacao, Redacao Final eJustica, para o seu parecer, que ainda sera submetido ao Plenario. 

Art. 111 - 0 Vereador podera, em qualquer fase da sessao, solicitar a palavra pela ordem, para 
proceder a reclamacties relatives a aplicacao deste Regimento Interno. 

Art. 112 - Os pareceres retratam os pontos de vista das ComissOes e quando aprovados, 
expressam o pensamento juridic° e soberano do Poder Legislativo. 

Paragrafo Onico - Os pareceres somente serao acatados em Plenario, corn assinatura ou 
anuancia verbal da maioria dos membros da Comissao. 

Art. 113 - Para emitir parecer, a comissao tern o prazo improrrogavel estabelecido, conforme 
expresso no artigo 49 deste Regimento, ao seu relator. 

§1° - Considerar-se-a impedido para fins de relatoria, o Vereador autor da propositura em 
analise. 

§2° - A mate ria que deixar de receber parecer no prazo regimental, recebera verbalmente da 
Corrissao dentro da Sessao, antes da apreciacao do Plenario. 

Art. 114 - 0 Vereador podera falar duas vezes sobre o mesmo parecer, ou seja, uma vez na 
primeira e outra na segunda discussao. 
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CAPITULO Ill - DA VOTAcAO 

Art. 115 - Os procedimentos de votacao observarao o seguinte: 

I - Simbolico - e o processo mais utilizado, pois nele, o Vereador que decidir vottar contrario 
a materia em discussao, sera convidado a se levantar; 

II - Nominal - ocorre em razao de o Vereador ser chamado nominalmente a responder sim 
ou nao, conforme se posicione, a favor ou contra a propositura: 

III - Secreto - efetuar-se-a por escrutlnio secreto, nos casos de eleicao, por mein de cedulas 
datilografadas ou impressas, recoihidas em urna que permanecera na Mesa da Presidencia 
dos trabalhos. 

Art. 116 - 0 voto nas sessOes da Camara sera secreto nas eleiceles da Mesa Diretora, nas 
deliberacOes sobre contas e vetos do Prefeito ou quando pela importancia da materia o exigir, a 
requerimento de qualquer Vereador, aprovado por maioria de 2/3 (dois tercos). 

Art. 117 - Os Vereadores presentes a sessao, nao poderao escusar-se de voter, poderao abster-
se de faze-lo somente dos assuntos de seu interesse particular. 

Art. 118 - 0 Presidente da Camara ou seu substituto, no exercicio da Presidencia da Mesa, sa 
tern direito a votar: 

Quando a matOna exigir, para sua deliberacao, o voto favoravel de 2/3 (dois tercos) dos 
membros da Camara; 

II - Em caso de empate em qualquer votacao, exercendo o voto de minerva; 

III - Nos casos de votacao secreta; 

IV - Na eleicao da Mesa Diretora ou de membro seu, em caso de rerulncia ou vacancia. 

Art. 119 - Iniciado o processo de votacao, somente sera interrompido sobre questa() de ordem 
que justifique, pelo Presidente da Mesa Diretora. 

Art. 120 - A proclamacao do resultado de qualquer votacao da Camara Municipal, sera feita pelo 
seu Presidente. 

TITULO V - DA CODIFICACAO GERAL 

Art. 121 - COdigo e a reuniao de disposicOes legais relativas a mesma materia, de forma 
organizada e sistematica, com o intuito de correlacionar os principios gerais do sistema adotado 
e aprovar integralmente a materia tratada. 

Art. 122 - Consolidagao 6 a reuniao de diversas leis vigentes. referentes ao mesmo assunto, 
sem a devida a sistematizacao necessaria. 

Art. 123 - Estatuto ou Regimento e o conjunto de normas disciplinares fundamentals, que 
regem os procedimentos de uma sociedade, corporacao ou Poder. 

Art. 124 - Os projetos de COdigos, Consolidactles e Estatutos, depois de lidos em Plenario, sera° 
distribuidas c6pias aos Vereadores e, posteriormente encaminhados a Comissao de Legislacao, 
Redacao Final e Justica, para analise e redacao final. 

§1° - Os Vereadores de disporao de prazo de 15 (quinze) dias para oferecer emendas e 
sugestries a respeito das materias. 

§2° - A comissao supracitada, podera se desejar, solicitar assessoria de &ciao tecnico ou 
parecer de especialista no assunto. 
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§3° - A comissao podera tambem incorporar ao seu parecer, as emendas e sugest6es que 
julgar convenientes, dentro do prazo estabelecido no paragrafo primeiro deste artigo. 

§4° - Caso comissao conclua o seu parecer antes do prazo estabelecido, a materia podera 
entrar na ordem do dia. 

Art. 125 - Na primeira discussao, o projeto sere discutido e votado por capltulo, salvo a 
Requerimento de destaque, aprovada em Plenario, por maioria simples. 

§1° - Aprovado em primeira discussao, voltara o processo a comissao para incorporacao das 
emendas aprovadas. 

§2° - Ao atingir este estagio da discussao, seguir-se-a a tramitacao normal dos demais 
projetos, observando o dispositivo do §3° do artigo 87, deste Regimento 

TITULO VI - DO ORCAMENTO 

Art. 126 - Os orcamentos anuais e plurianuais de Investimentos obedecerao aos preceitos da 
Constituicao Federal e as normas gerais de direito financeiro. 

Art. 127 - Os Projetos Lei Orcamentaria anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA), serao 
encaminhados a Camara ate o dia 1° de outubro do ano anterior e ap6s apresentados em 
plenario, enviados a Comissao Tecnica de Financas e Orcamento (CFO). 

§1° - Atraves do seu relator, a Comissao de Financas e Orcamento tern que emitir pareceres, 
podendo oferecer emendas dentro do prazo previsto no artigo 49 deste Regimento. 

§2° - Apresentados os respectivos pareceres, os projetos entrarao na pauta de Ordem do Dia 
para apreciacao em primeira discussao. 

Art. 128 - Compete exclusivamente ao Poder Executivo, a iniciativa de leis orcamentarias e das 
que abrem creditos, fixem investimentos e vantagens aos servidores p6blicos, concedem 
subvencOes ou auxilio, ou ainda que autorizem, criem ou aumentem as despesas pUblicas. 

Art. 129 - Os Projetos de Lei Orcamentaria para o ano subsequente e do Plano Plurianual (PPA), 
sera° submetidos a apreciacao e votacao plenaria, improrrogavelmente, no periodo de 1 a 30 de 
outubro do ano anterior. 

§1° - Ao Presidente, cabe a decisao de prorrogar as sessOes ate a discussao e votacao das 
materias. 

§2° - A Camara podera funcionar em sessoes extraordinarias, de modo que a votacao seja 
concluida em tempo suficiente a devolucao das leis para sancao do Prefeito. 

Art. 130 - A Camara podera apreciar proposicao de modificacao do orcamento, feita pelo 
Executivo, deste que, a parte a ser alterada ainda nao tenha sido votada. 

Art. 131 - Caso o Prefeito use o direito de veto total ou parcial, a discussao e votacao do veto 
seguirao as normas vigentes neste Regimento, salvo se o veto for aposto a emenda, caso em 
que sera conhecido por forca expressa do disposto no §9° do artigo 52 da Lei Organica do 
Municipio. 

TiTULO V11 - DA PRESTACAO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXECUT1V0 

Art. 132 - 0 controle financeiro externo, sera exercido pela Camara Municipal corn o auxilio do 
Tribunal de Contas dos Municipios (TCM), para acompanhamento e fiscalizacao da execucao 
orcamentaria e apreciacao e julgamento das contas do Prefeito. 
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Art. 133 - A prestacao de contas da Prefeitura e Legislativo dos exercicios financeiros anuais, 
sere encaminhada em duas vies a Camara Municipal, obrigatoriamente, ate o dia 31 de janeiro 
do ano subsequente, que a remetera ao TCM, ate o dia 10 (dez) de abril do mesmo ano. 

Paragrafo Unico - As contas supracitadas, ficarao durante todo o exercicio a disposicao de 
qualquer Vereador ou contribuinte, para exame e apreciacao, questionando-Ihes a legitimidade 
nos termos da Lei. 

Art. 134 - A Mesa, ao receber a Prestacto de Contas de Govemo da Prefeitura Municipal, je 
devidamente apreciada, ap6s a leitura do Parecer Previo, informacao e deliberacOes do TCM em 
Pierian°, deterrninara a distribuicao de cOpias aos Vereadores e encaninhara o processo 
Comissao de Financas e Orcamento da Casa. 

§1° - A Comissao de Finances e Orcamento, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, 
apreciara o Parecer Previo do TCM e emitira o seu Parecer que dispora sobre a sua aprovacao 
ou rejeicao, nos termos da Legislacao Federal. 

§2° - Caso a Comissao nao emita o seu parecer no prazo indicado, o processo sera 
encaminhado a pauta da Ordem do Dia apenas corn o Parecer Previo do TCM, e o seu resulted° 
plentirio sera transformado em Decreto Legislativo. 

§3° - A presidencia da Mesa Diretora epos apresentacao das Contas em Pierian°, dare ciencia 
imediatamente a seu responsavel, que tera o prazo improrrogavel de 10 dias a partir da data de 
recebimento da comunicacao para apresentar sua defesa por escrito ou verbal junto a CFO da 
Camara. 

Art. 135 - Para emitir o seu parecer, a Comissao de Finances e Orcamento devera vistoriar obras 
e servicos, examiner processo, documentos e demais papeis, solicitando esclarecimentos 
complementares para aclarar partes obscuras. 

Paragrafo Unico - A Camara, atendendo a requerimento da Comissao de Financas e 
Orcamento, aprovado em Pierian°, solicitara ao TCM, exame de qualquer documento anexo as 
Contas do Prefeito Municipal. 

Art. 136 - Qualquer Vereador tiara o direito de acompanhar os estudos da comissao de FO, no 
period° em que o processo estiver entregue a mesma, desde que seja na sede do Legislativo e 
nao venha a atrapalha-lo. 

Art. 137 - As contas e os respectivos pareceres, serao submetidos a uma Unica discussao, apOs 
a qual se procedera, imediatamente, a votacao secreta. 

Paragrafo Unico - 0 julgamento das Contas de Governo do Prefeito Municipal, sera no prazo 
improrrogavel de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento do referido processo, 
confomie preceituam o §3° do artigo 42, da Constituicao Estadual e Emenda Constitucional do 
Estado N° 47/2001, de 12/ 12/01. 

Art. 138 - Se necessario for. a Camara reunir-se-e, em sessao extraordinaria, sem remuneracao, 
de modo que as Contas possam ser julgadas dentro do prazo legal, conforme preceitua o §2° do 
artigo 14 deste Regimento Interno. 

Paragrafo Unico - 0 Parecer Previo do TCM s6 deixara de prevalecer, por decisao de dois 
termos dos membros da Camara e, seja qual for o resulted°. devera ser comunicado ao TCM no 
prazo maxima de 10 (dez) dias epos o julgamento. 

TITULO VIII - DO RECURSOS 

Art. 139 - Os recursos contra atos do Presidente sera° interpostos no prazo de 10 dias, a partir 
da data da ocorrencia, mediante requerimento a ele dirigido. 
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§1° - 0 recurso sera imediatamente remetido a Comissdo de Legislagao, Redacao Final e 
Justiga, para opinar e elaborar projeto de resolugao. 

§2° - Emitido parecer sobre o Projeto de Resolugdo, acolhendo ou denegando o recurso, sera 
o mesmo submetido a uma Unica discussdo e votagao na Ordem do Dia da primeira sessao 
ordinaria ou extraordinaria a realizar. 

Art. 140 - Qualquer Projeto de Resolugdo que vise alterar este Regimento Interno, devera ser 
encaminhado a Mesa Diretora, que opinara no prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias Ateis, em 
seguida poder ser apresentado em Plenario. 

§1° - Dispensam-se desta tramitagdo, os projetos oriundos da Mesa. 

§2° - Apes esta medida preliminar, seguira o Projeto de Resolucao a tranitagdo normal dos 
demais projetos. 

Art. 141 - Os casos ornissos serao resolvidos soberanamente pelo Plenado. 

Art. 142 - Ao encerramento de cada ano legislativo, a Mesa Diretora procedera a consolidagdo 
de todas as modificagoes sofridas por este Regimento, se ocorrerem. 

T1TULO IX - DA SANCAO, DO VETO E DA PROMULGACAO. 

Art. 143 - 0 projeto de lei aprovado em dois turnos de votagao, sera no prazo de 10 (dez) dias 
Ateis, enviado ao Prefeito que, concordando o sancionara e promulgara, no prazo de 15 dias 
Uteis. Decorrido este prazo o silencio do Prefeito importara em sangao. 

Paragrafo IJnico - Os originais das leis, antes de serem remetidos ao Prefeito, serao 
registrados em Iivro proprio e arquivados na Secretaria da Camara Municipal. 

Art. 144 -Se o Prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrario ao 
interesse public°, vets-lo-a total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias Ateis contando da 
data do recebimento e comunicara dentro de 48 horas ao Presidente da Camara, os motivos do 
veto. 

§1° - Recebido o veto pela Camara, sera encaminhado a Comissao de Legislacao, Redacao 
Final e Justica, que podera solicitar audiencia de outras ComissOes, no prazo improrrogavel de 
10 (dez) dias. 

§2° - Caso a Comissao de Legislacao, Redagao Final e Justica nao se pronuncia no prazo 
determinado, a Mesa incluira a materia na pauta da Ordem do Dia da sessao seguinte, 
independente do parecer. 

Art. 145 - A apreciagao do veto, sera feita em uma Unica discussao e votacao. A discussao se 
darn de forma global, enquanto a votagdo podera ocorrer por partes, desde que, requerida e 
aprovada pelo Plenario. 

Art. 146 - 0 veto tern que ser apreciado no prazo de 15 (quinze) dias Ateis, contados do seu 
recebimento, em uma ("mica discussdo e sera mantido caso nao ocorra voto contrario da maioria 
absoluta. Considerar-se-a revogado, o veto que obtiver o voto contrario da maioria absoluta dos 
membros da Camara, em sessao ptiblica. Se o veto nao for apreciado neste prazo, considerar-
se-a mantido pela Camara. 

Art. 147 - Rejeitado veto, as disposicdes aprovadas serao promulgadas pelo Presidente da 
Camara, Dentro de 10 (dez) dias, com o mesmo nirmero da Lei Municipal a que pertencem, 
entrando em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 148 - E a seguinte a fOrmula para prornulgacao de Lei, Resolugdo ou Decreto Legislativo 
pelo Presidente da Camara: "0 Presidente da Camara Municipal de Senador SA, Estado do 
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Ceara, no uso das atribuigoes legais que the confere o inciso IV do artigo 24 do artigo 24 
da LOM, fago saber que o Plenario provou e eu promulgo a(o) seguinte ... (lei, resolugao 
ou decreto legislativo)". 

TITULO X - DAS INFORMAcOES E DA POLITICA INTERNA. 

Art. 149 - Quando convocado, o Prefeito Municipal podera comparecer as sessOes da Camara 
Municipal para prestar informacdes que the forem solicitadas, ou presta-las por escrito. 

Art. 150 - Compete a Camara solicitar ao Prefeito, qualquer informacao que seja da 
administracao pablica Municipal. 

§1° - As informacOes serao solicitadas por requerimento proposto por qualquer Vereador, o 
qual sera submetido ao Plenario. 

§2° - 0 Prefeito Municipal. no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, prestard as informacOes 
solicitadas na forma regimental. 

Art. 151 - Compete privativamente a Presidencia, dispor sobre o policiamento no recinto da 
Camara, que sera procedido normalmente por funcionarios caso determine a Mesa, cabendo ao 
Presidente requerer, se necessario, a forga policial. 

Art. 152 - E permitido a qualquer cidadao, assistir as sessOes da Camara, na parte do recinto 
que ele 6 reservado, desde que: 

- Comparega decentemente trajado; 
II - Nao porte qualquer tipo de arma; 
lli-Comporte-se em silencio, para nao atrapaihar os trabalhos do Plenario; 
IV- Nao interpele os Vereadores e os respeite; 
V - Cumpra a decisSo da Mesa Diretora. 

§1° - A inobservancia do caput deste artigo por parte da plateia presente nas galerias, 
acarretara na sua retirada imediata do recinto, ainda que necessario o uso da forga policial. 

§2 ° - Caso ocorra qualquer infragao de carater penal do recinto da Camara, o Presidente 
darn voz de prisao em flagrante e entregara o infrator a autoridade policial competente. 

TITULO XI - DAS DISPOSIDOES FINAIS E TRANSITORIAS. 

Art. 153 - Nos dias de sessao, deverao ester hasteadas no Plenario, as bandeiras do Brasil, Do 
Estado do Ceara e do Municipio de Senador Sa. 

Art. 154 - Todas as proposituras apresentadas em obediencia a disposigOes regimentais, terao 
tramitacao normal. 

Art. 155 - Este Regimento Interno entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 
disposigOes em contrario. 

Sala de sessSo da Camara Municipal de Senador Sd, Estado do Ceara, aos 27 dias de abril do 
anode 1993. 

23 



Digitacao e Impressao, uma Cortesia de: 

4‘ 
M.MOREIRA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNR1: 18.943.103/0001-50 
Registro OAB 0894 

Av. Antonio Moreira, 462 - Centro 
Uruoca - Ceara - CEP 62.460-000 
rnarcosaamoreiragbamail.com   
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ONDOI SA 

ESTADO DO CEARA 

CA MARA MUNICIPAL DE SENADOR SA 

VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020 

DANIELE VASCONCELOS CORDEIRO 

FRANCISCO CASTELO RODRIGUES BASTOS 

MARIA DO CARMO ARAUJO 

CESAR ALVES DE SOUSA FILHO 

ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO 

JOSE AURELIO MARTINS LEITAO 

MANUEL RICARDO ANDRADE 

RAUL DE ARAUJO LIMA NETO 

ZILMA SOUSA ARAUJO CORDEIRO 

Avomda 23 de Agosto. sin - Contro - Sonddor Sa - Ceara - CEP 62 47O-3)3 

CNPJ: 35.049,527/0001-95 	Fone: (88) 3668 - 1020 

suporte@cmsenadorsa.ce.gov.br  
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