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RESOLUQAO N° 238 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera e acrescenta dispositive na 
Resolugao n° 213 de 14 de dezembro de 2006 
(Regimento Interno da Camara Municipal de 
Cajamar)

AUTORIA MESA DA CAMARA

Art. 1° - O artigo 80, paragrafo 3°, o artigo 86, inciso I e o art. 155, inciso 
II e paragrafos 1°, 2° e 3° passam a vigorar com as seguintes redagoes:
Art. 80-...

"Art. 80-...

§ 3° - A verificagao de presenga podera ocorrer em qualquer fase da 
sessao, a requerimento de Vereador ou per iniciativa do Presidente, e sera feita 
nominalmente, ou pelo registro eletronico, constando de ata os nomes dos 
ausentes.

Art. 86-...
I - A inscrigao para falar na Tribuna em Tema Livre sera solicitada 

ate o termino da Ordem do Dia e anotada cronologicamente pelo 2° Secretario, 
em livro proprio, ou pelo registro eletronico.

Art. 155-...

II - Nominal por chamada ou por processo eletronico

§ 1° - O processo simbolico de votagao consiste na simples 
contagem de votos favoraveis e contrarios, que pode ser feita por processo 
eletronico ou pela forma estabelecida no paragrafo seguinte.

§ 2° - Quando o Presidente submeter qualquer materia a votagao, 
pelo processo simbolico, convidara os Vereadores que estiverem de acordo a 
permanecerem sentados e os que forem contrarios a se levantarem, 
procedendo em seguida a necessaria contagem e a proclamagao do resultado.

Art. 2° - Esta Resolugao entra em vigor na data da sua publicagao.

Art. 3° - Revogam-se as disposigoes em contrario.

§ 3° - O processo nominal de votagao consiste na contagem dos votos 
favoraveis e contraries, com a consignagao expressa do nome e do voto de 
cada Vereador, que tambem podera ser feita por processo eletronico.
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Registrada na Camara Municipal de Cajamar, nos termos do artigo 

102 da Lei Organica Municipal, e publicada no Diario Oficial do Municlpio.
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