ESTADO Do ESPÍRITO SANTO

CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

ESOLuçÃo Nº. 22912 19
ALTERA DISPOSITIVOS DO REGIMENTO
INTERNO DA CÁMARA MUNICIPAL DE
GUARAPARI.

O PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espirito

Santo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, faz saber que o Pienarro

APROVOU e eu, Presidente da Mesa PROMULGO a seguinte:

RESOLU ÃO:
Art. 1“ — Fica modificado o Capítulo IV e o art. 87 do Regimento Interno que passará a
vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO iv
DAS ATAS E nos ANAIS

Art. 87. Os Anais correspondem a integraiidade dos

pronunciamentos proferidos nos microfones do Plenário durante as sessões,
reuniões e audiências realizadas pela Câmara Municipai de Guarapari.

51“. O setor de taquigrafia da Câmara Municipai de Guarapari
ficará responsável peia redação e posterior arquivamento dos Aneis.

52“. Cada taquigrafo será responsávei peie revisão das suas

notas taquigráficas, devendo conter em cada foiha o nome do responsávei.

53“. Será obrigatória a redação dos Aneis durante as sessões
ordinárias, sessões extraordinárias, reuniões das Comissões Prooessantes e
das Comissões Pariamentares de inquérito.

54”. Nas sessões soienes, reuniões e audiências pubiicas, a

convocação dos taquigrafos ficará a critério da presidência.

55º. Se o orador desejar revisar o seu discurso, poderá fazê-io
em até
24 (vinte e quatro) horas contadas da disponibilização dos Anais no
site
da Câmara.
sâº. O setor de taquigrafia disponibiiizará os Anais de forma eletrônica no
site da Câmara:

Rua Getúlio Vargas, 299 -— Centro — Guarapari — Estado do Espírito Santo — CEP.: 29.20Ó—180

Telefax.: (27)3361-1715-1730 - E—mail:gamara.guaregariªhotmailxomª www.cmg.es.gov.br

ESTADO no ESPÍRITO SANTO

CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

WLEGE
a) Em até 3 (três) dias úteis, após o encerramento da sessão ordinán'a ou

extraordinária.

b) Em até 4 (quatro) dias úteis; após o encanamento de reunião da

Comissão Processanie, Comissão Padamentar de inquérito, reuniões e audiências.

57". Todos os Anais conterão a assinatura digitei do Presidente.

58”. Todos os anais terão capa onde constarão no minimo, as

seguintes informações:
a) identificação do evento com tiiuio, data e horário;
b) Número da iagisiatura;
c) identificação da mesa diretora;
d) Nome dos vereadores da legislatura;
e) Nome dos iaquigrafos que elaboraram os Anais;
f) Data da disponibiiização;
9) Data da pubiicação."

Art. 2ª— Permanecem inalterados os demais dispositivos do Regimento Interno.

Art. 3º— Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

GuarapariiES, 23 de agosto de 2019.

sms SOARESÉÁRVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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