
 
 
 
 
 
 
 

Município de Raposa - MA  
 

DIÁRIO OFICIAL  
DIÁRIO MUNICIPAL 

EDIÇÃO 115 ANO IV DIARIO OFICIAL MUNICIPAL RAPOSA QUINTA - FEIRA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 PAG 01 

SUMÁRIO 

 

PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL 

 

 
REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEI, INDICAÇÃO E 

RESOLUÇÃO. .......................................................................... 1 

 

 

 

REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEI, INDICAÇÃO 

E RESOLUÇÃO. 

 

 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 053, DE 10 DE 

DEZEMBRO DE 2019 

 

Realiza uma reformulação no Título 

IV do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Raposa, reorganizando 

o funcionamento das Sessões 

Ordinárias, e dá outras providências. 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RAPOSA 

Faz saber que o Plenário aprovou e promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º- O Título IV da Resolução Legislativa nº 03 de 15 de 

dezembro de 2005 passa a vigorar da seguinte maneira: 

 

Título IV 

Das Sessões da Câmara Municipal 

Capítulo I 

Disposições Preliminares 

Art. 71- As sessões, quando ocorrerão as deliberações em 

Plenário, poderão ser: 

I- preparatórias destinadas à posse dos Vereadores e a eleição da 

Mesa Diretora. 

II- inaugurais, que instauram os trabalhos de cada Legislatura ou 

Sessão Legislativa. 

III- solenes, as realizadas para posse do Prefeito e do Vice-

Prefeito ou destinadas a comemorações ou homenagens a 

requerimento de Vereador aprovado pelo Plenário. 

IV- ordinárias, com exceção das elencadas nos incisos anteriores, 

são as realizadas às terças e quintas-feiras, respectivamente, às 

17:00h e 9:00h ou em qualquer outro dia da semana, desde que 

em substituição a aquela que não pôde ser realizada no dia 

próprio em virtude de feriados, pontos facultativos ou estado de 

necessidade que impossibilitou o uso das instalações da Câmara 

Municipal. 

V- extraordinárias quaisquer outras sessões que não se 

enquadrarem nas hipóteses anteriores, cuja convocação deverá 

ocorrer com 24 horas de antecedência e conterá expressamente 

os atos a serem praticados. 

Art. 72- A sessão ordinária que substituirá aquela que não pode 

acontecer normalmente na terça ou quinta-feira será convocada 

de ofício pelo Presidente da Câmara Municipal, devendo prefixar 

o dia e a hora, que serão comunicados aos Vereadores por meio 

de memorando e/ou e-mail a qualquer tempo. 

Art. 73- A sessão extraordinária destina-se exclusivamente a 

votação de matérias constantes na sua convocação. 

Art. 74- A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente 

da Câmara Municipal ou por deliberação do Plenário, a 

requerimento de qualquer Vereador, por ofício, e-mail ou 

qualquer outro meio de comunicação instantânea que seja 

possível comprovar a intimação de todos. 

Art. 75- A comemorações e homenagens só poderão ser 

realizadas pela Câmara Municipal, mediante deliberação do 

Plenário. 

Art. 76- As sessões serão públicas, mas excepcionalmente 

poderão ser secretas, quando assim deliberar o Plenário. 

Art. 77- A sessão poderá ser suspensa: 

I- por conveniência da ordem; 

II- por falta de quórum para votação, se não houver matéria a ser 

discutida; 
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III- para recepção de autoridades, visitantes ilustres, ou 

acontecimentos que a Presidência julgar conveniente. 

§ 1º - Na hipótese do inciso II deste artigo, decorridos quinze 

minutos e persistindo a falta de quórum passar-se-á à fase 

seguinte da sessão. 

§ 2º - A suspensão da sessão não determina a prorrogação do 

tempo da fase da sessão. 

Art. 78- Para manutenção da ordem, observar-se-ão as seguintes 

regras: 

I- durante a sessão, somente os Vereadores podem permanecer 

no Plenário, além dos ex-vereadores e os funcionários da Câmara 

Municipal cujas funções estejam diretamente ligadas à sessão; 

II- não serão permitidas conversações que perturbem os 

trabalhos; 

III- o orador deverá falar da Tribuna, salvo determinação diversa 

do Presidente; 

IV- ao falar da bancada, o orador, em nenhum caso, poderá fazê-

lo de costas para a Mesa; 

V- a nenhum Vereador será permitido falar sem que lhe seja 

concedida à palavra; 

VI- qualquer Vereador ao falar dirigirá a palavra ao Presidente 

ou a Câmara Municipal de modo geral, sendo-lhe vedado referir-

se a Câmara ou a qualquer de seus membros ou a representante 

do poder público de forma descortês ou injuriosa; 

VII- referindo-se, em discurso, a colega, o Vereador deverá 

preceder seu nome do tratamento de Senhor ou de Vereador e 

quando a ele se dirigir dar-lhe-á o tratamento de Vossa 

Excelência; 

VIII- o orador não deve ser interrompido, salvo concessão deste 

para ser levantada questão de ordem ou para aparteá-lo e no caso 

de comunicação importante que o Presidente deva fazer; 

IX- a qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do Plenário. 

X- é expressamente proibido o acesso de pessoas trajando 

bermuda, camiseta, short ou minissaia nas dependências do 

Plenário. 

 

Capítulo II 

Das Sessões Ordinárias 

Seção I  

Da Divisão das Sessões Ordinárias 

 

Art. 79- As sessões ordinárias realizadas nas terças-feiras 

compõem-se de: 

I- Instauração dos Trabalhos 

II- Pequeno Expediente; 

III- Ordem do Dia: Discussão e Votação; 

IV- Expediente Final. 

Art. 80- As sessões ordinárias realizadas nas quintas-feiras 

compõem-se de: 

I- Instauração dos Trabalhos 

II- Grande Expediente; 

III- Ordem do Dia: Leitura e Conhecimento 

IV- Expediente Final 

Seção II 

Instauração dos Trabalhos 

 

Art. 81- À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os 

demais Vereadores ocuparão seus lugares. 

Parágrafo Único- Não se verificando o quórumde presença, o 

Presidente declarará que não pode haver sessão, determinará a 

atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais e despachará 

os papéis do expediente independente de leitura. 

Art. 82- Iniciados os trabalhos, o 2º Secretário fará a leitura de 

um trecho bíblico e posteriormente da ata da sessão anterior, 

qualquer que seja seu tipo, que será submetida à aprovação do 

Plenário. 

Parágrafo Único- Para retificar a ata, o Vereador poderá falar uma 

vez, pelo prazo de cinco minutos, cabendo ao 2º Secretário 

prestar os esclarecimentos necessários, e quando, apesar deles, o 

Presidente reconhecer a procedência da retificação, será essa 

consignada na ata seguinte. Da decisão do Presidente caberá 

recurso ao Plenário. 

Seção III 

Do Pequeno Expediente 

 

Art. 83- O Pequeno Expediente terá a duração máxima de trinta 

minutos. 

Art. 84- Concluídas as formalidades de praxe da abertura dos 

trabalhos, o Presidente dará a palavra aos Vereadores 

previamente inscritos, ou, na falta destes, aos que a solicitarem 

para versarem assunto de livre escolha, não podendo o orador 

exceder o prazo de dez minutos. 
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Seção IV 

Da Ordem do Dia: Discussão e Votação 

Art. 85- Declarada aberta a Ordem do Dia, o Presidente dará 

conhecimento da existência da matéria constante na pauta a qual 

será submetida, após a leitura dos respectivos pareceres das 

Comissões, à discussão e votação de cada proposição. 

§ 1º- É lícito a qualquer Vereador solicitar a verificação de 

quórum durante a Ordem do Dia. 

§ 2º- A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, a 

ausência às sessões. 

§ 3º- Ao anunciar a matéria em discussão, o Presidente da Câmara 

Municipal concederá a palavra ao Vereador que se haja 

habilitado, nos termos deste Regimento, a debatê-la e encerrará a 

discussão sempre que não houver orador ou esgotar o tempo de 

discussão. 

Art. 86- Durante a Ordem do Dia, somente poderá ser levantada 

questão de ordem relacionada com a matéria que esteja sendo 

apreciada na ocasião. 

 

Seção V 

Do Grande Expediente 

Art. 87- O Grande Expediente terá a duração de até noventa 

minutos. 

Art. 88- Iniciar-se-á com as explanações dos oradores inscritos 

ou, na falta destes, aos que a solicitarem, cabendo ao primeiro 

orador, trinta minutos, e aos seguintes será destinado o tempo 

proporcional dos Partidos ou Blocos Parlamentares. 

§ 1º- As inscrições dos oradores do Grande Expediente serão 

feitas do seguinte modo: 

a) do primeiro orador, pelo próprio Vereador em livro especial; 

b) dos demais oradores, por indicação do respectivo líder; 

§ 2º- O Vereador inscrito como primeiro orador poderá permutar 

ou ceder a ordem de inscrição, através de comunicação à Mesa. 

§ 3º- Na ausência do orador inscrito, poderá representá-lo, no ato 

da cessão ou permuta, o seu líder. 

Art. 89- Em seguida, proceder-se-á com a leitura de eventuais 

ofícios, representações, petições e outros documentos de 

interesse do Plenário, diversos das proposições, que foram 

protocolados na Câmara dos Vereadores desde o último Grande 

Expediente. 

§ 1º- O Plenário decidirá quais os devidos encaminhamentos de 

todos os documentos apresentados. 

§ 2º- O prazo de protocolo dos documentos elencados no caput é 

até o momento de instalação dos trabalhos. Quando a entrega 

ocorrer posteriormente, figurarão no próximo Grande Expediente 

de sessão ordinária. 

 

Sessão VI 

Da Ordem do Dia: Leitura e Conhecimento 

Art. 89-A- Declarada aberta a Ordem do Dia, o Presidente 

procederá com a leitura das proposições ainda não conhecidas 

pela Casa, determinando, posteriormente, o seu encaminhamento 

para a elaboração do parecer da respectiva Comissão Técnica 

competente. 

Parágrafo Único- Qualquer proposição deverá ser analisada pela 

assessoria jurídica da Casa antes de ser enviada para leitura e só 

poderá ser remetida para as Comissões depois de conhecida em 

sessão. 

Sessão VII 

Expediente Final 

Art. 89-B- Oportunizar-se-á a todos os Vereadores cinco 

minutos para realizarem as considerações finais sobre 

qualquer tema. Posteriormente,o Presidente declarará 

concluída a sessão. 

Parágrafo Único- A pauta da próxima sessão deverá ser 

informada com antecedência mínima de 24 horas a todos os 

Vereadores por qualquer meio idôneo que permita 

comprovação documental da intimação, servindo, para tanto, 

os meios de comunicação de textos instantâneos. 

 

Sessão VIII 

Das Atas 

 

Art. 90- Lavrar-se-á ata de cada sessão da Câmara, contendo 

os nomes dos Vereadores presentes e ausentes, bem como a 

fiel exposição de todos os atos e comentários dos presentes no 

Plenário, a fim de ser lida e aprovada na sessão seguinte. 

Parágrafo Único- A ata será lavrada ainda que não haja sessão 

por falta quórum e, nesse caso, além do expediente 

despachado, serão mencionados os nomes dos Vereadores 

presentes e ausentes. 

Art. 91- A ata da sessão secreta será assinada pela Mesa e 

fechada com lacre em invólucro datado e rubricado por dois 

Secretários. 

 

Art. 2º- Os arts. 99 e 148 da Resolução Legislativa nº 03 de 15 de 

dezembro de 2005 passam a vigorar com as seguintes redações: 

Art. 99- Os projetos, uma vez entregues à Mesa, serão 

remetidos à assessoria jurídica para análise da legalidade e 

constitucionalidade, depois serão lidos, na próxima Ordem do 

Dia - Leitura e Conhecimento, aos Vereadores e incluídos em 

pauta para recebimento de emendas. 
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§ 1º- A pauta será de: 

I- um dia para as proposições do regimento de urgência; 

II- dois dias para as proposições em regime de prioridade; 

III- três dias para as proposições em regime de tramitação 

ordinárias. 

§ 2º- Instruídos com pareceres das Comissões Técnicas, os 

projetos serão incluídos na Ordem do Dia - Discussão e 

Votação, observados os seguintes critérios: 

I- obrigatoriamente, na primeira sessão ordinária ou 

extraordinária que se realizar em que haja discussão e votação 

de proposição, os em regime de urgência; 

II- obrigatoriamente, dentro de três sessões ordinárias, os em 

regime de prioridade; 

III- dentro de dez dias, os em regime de tramitação ordinária. 

 

Art. 148 – Aprovado o requerimento de urgência, o Presidente 

da Câmara providenciará a inclusão da proposição na Ordem 

do Dia da primeira sessão ordinária ou extraordinária que se 

realizar em que haja discussão e votação de proposição. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões do Plenário “Vereador João Batista Braga da 

Silva” da Câmara 

Municipal de Raposa, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

BENONIEL BEKA RODRIGUES 

Presidente 

 

JOAQUIM SOUTO CONCEIÇÃO 

1º Secretário 

 

ROSILENE PEREIRA TEIXEIRA 

2º Secretário 
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