Dá nova redação ao art. 92 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 1º O art. 92 da Resolução nº 230, de 07 de março de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 92 . As Sessões Ordinárias, que serão realizadas às
primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, com início às 19:00
horas, compõem-se de duas partes:
I.
II.

Expediente;
Ordem do Dia.

§ 1º. Entre o final do Expediente e o início da Ordem do Dia
haverá intervalo de 10 (dez) minutos, salvo deliberação contrária do
Plenário.
§2º. O horário de início das sessões poderá ser alterado,
excepcionalmente, por decisão fundamentada do Presidente da Câmara,
em situações de inviabilidade de realização da sessão no horário
previsto no “caput” deste artigo, desde que atendidos os seguintes
requisitos:
I.

Motivação decorrente de caso fortuito ou de força
maior, sendo vedada justificativa fundamentada em
questões de ordem subjetiva;

II.

Observância do prazo mínimo de 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência para a distribuição da pauta da
Ordem
do
Dia
aos
Vereadores,
constando
expressamente o horário excepcional da sessão, com
o resumo da justificativa;
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Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Jaboticabal, 30 de setembro de 2021.

RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC

GILBERTO DE FARIA
Vereador - MDB

PROFª PAULA
Vereadora – PT

PROFº JONAS
Vereador - REPUBLICANOS
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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III. Realização de ampla divulgação do horário
excepcional para a realização da sessão, garantindo a
publicidade e a transparência, viabilizando a
participação popular.”
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Senhores Vereadores,
Considerando a legislação que trata da perturbação do
sossego no Município de Jaboticabal;
Considerando que em algumas sessões ordinárias da Câmara
Municipal de Jaboticabal por tratar de temas polêmicos, a população pode fazer
manifestação em frente ao prédio da Câmara, causando perturbação do sossego,
às vezes em horários tardios;
Esta Vereadora propõe e submete à apreciação de seus pares a
alteração do horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jaboticabal,
para um horário mais cedo, tendo em vista a preservação do sossego nos
arredores da Câmara Municipal em horários tardios.
Jaboticabal, 30 de setembro de 2021.

RENATA ASSIRATI
Vereadora- PSC
GILBERTO DE FARIA
Vereador - MDB
PROFª PAULA
Vereadora – PT
PROFº JONAS
Vereador - REPUBLICANOS
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Assinado digitalmente
por GILBERTO DE
FARIA 138.552.948-28
Data: 01/10/2021 10:00
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