
   Projeto de Resolução nº 001/2016 

 

           "Altere-se os arts. 5º e 9º da Resolução nº 

           110-02/94 (Regimento Interno da Câmara 

           Municipal de Colinas)". 

 

 

    

   Art. 1º Ficam alterados os arts. 5º e 9º da Resolução nº 

110-02/94 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Colinas), 

passando a terem a seguinte redação: 

 

   "Art. 5º - A Câmara Municipal instalar-se-á no primeiro 

dia de cada Legislatura, em sessão solene, independente do número de 

Vereadores diplomados, para dar-lhes posse, eleger a Mesa, Comissão 

Representativa e as Comissões Permanentes". 

 

   "Art. 9º - A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se, 

independentemente de convocação, de 1º de janeiro a 31 de dezembro no 

primeiro ano da legislatura, e de 1º de fevereiro a 31 de dezembro nos 

demais anos". 

 

   Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

   Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2016. 

 

 

Ver. Airton Lansing 

 

 

Ver. Odilo Antônio da Costa   Ver. Mirno Edison Gallas 

 

 



JUSTIFICATIVA: 

 

 
  Senhora Presidente 

  Senhores Vereadores 

 

  O presente projeto de Resolução visa alterar os arts. 5º e 9º da 

Resolução nº 110-02/94 (Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Colinas), passando o recesso legislativo a acontecer somente nos 2º, 3º e 

4º ano da Legislatura, no mês de janeiro. 

  Justifica-se esta alteração tendo em vista que os vereadores 

tomam posse no dia 01 de janeiro e logo em seguida já entram em 

recesso de 30 dias, contrariando toda e qualquer relação de contrato de 

trabalho do cidadão brasileiro com a respectiva empresa, que 

obrigatoriamente trabalha doze meses para então ter direito ao gozo de 

férias de 30 dias. Ainda, porque numa nova legislatura, também começa 

um novo mandato de Prefeito, uma nova administração, que sente a 

necessidade de enviar novos projetos para serem apreciados nesta casa 

legislativa. 

 

                  Certo de que esta Casa procura sempre zelar pelo interesse da 

comunidade, não se furtando a mais uma vez cumprir sua missão é que 

esperamos a aprovação dos nobres edis. 

Cordiais saudações, 

 

 

       Airton Lansing 

      Vereador – Autor do Projeto 

 


