PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 00003/2018

Dispõe sobre Emenda Modificativa ao § 1º do
artigo 138 da Resolução nº 005/2004 e dá outras
providencias.
Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins,
Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais, APROVA e Eu,
Presidente, PROMULGO a presente Resolução:
Art. 1º Fica atribuída Emenda Modificativa ao § 1º do Artigo 138 da
Resolução nº 005/2014 que, “Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Paraíso do Tocantins”, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 138 ................................................................................................
§ 1º - As Sessões Legislativas Ordinárias são realizadas em 2 (dois)
blocos por mês, sendo que, as três primeiras, são realizadas à terça, quarta e
quinta-feira da primeira semana, e, iniciando-se na primeira terça-feira do mês,
e, se esta cair em feriado, se iniciará na semana imediatamente posterior,
intercalando-se com a semana seguinte para as atividades de Gabinete, e
imediatamente em seguida será realizado o novo bloco de três sessões, às
terça, quarta e quinta-feira.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Vereador, 05 de fevereiro de 2018.

Adriano Moraes
Vereador - PPS

JUSTIFICATIVA:

As sessões como estão sendo realizadas atualmente, agregam muita correria,
pois, acontecem em uma semana, demandando muito trabalho para pouco
tempo, o que muitas vezes prejudica uma melhor análise dos Projetos.
Passando de uma semana para dois blocos de sessões, sendo uma na primeira e
outra na segunda quinzena, intercalado com uma semana, os Vereadores teriam
um tempo mais distribuído, para cuidar melhor da análise dos Projetos, e
empreender uma melhor dinâmica de votação, visto que, assim, as matérias
seriam distribuídas ao longo dos dois blocos de sessões, com o intercalamento
de uma sessão, que seria para a elaboração de novas proposituras, e, inclusão de
matérias importantes e urgentes, tanto para o encaminhamento para as
comissões quanto para a apreciação plenária.
Com certeza esta proposta sendo aceita pelos colegas, propiciará um novo
impulso na dinâmica de apreciação das matérias, em que, haverá mais tempo
para se cuidar tanto dos Projetos quanto das atividades de Gabinete.

Vereador Adriano Moraes - PPS

