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PROJETO DE RESOLUÇÃO N°. 46/2013, DE 16 DE JULHO DE 2013

REGULAMENTA O USO DA TRIBUNA

POPULAR, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO

N° 17/89 DE 28/09/89.

A CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE aprova e promulga a

seguinte Resolução:

Artigo 10_ Fica regulamentado o uso da Tribuna Popular

obedecendo aos seguintes critérios:

1) O direito de uso da Tribuna Popular exceto no período eleitoral, é

assegurado a todo e qualquer cidadão residente no Município de Natividade, que poderá

usá-Ia representando entidade, instituição e associação a que pertença, na Ia (primeira) 5"

(quinta) feira do mês, antes da parte oral do Expediente e, desde que:

L Apresente-se decentemente trajado e não alcoolizado;

lI. Não porte armas;

Ill. Informe o assunto a ser abordado e, se for o caso, a entidade

que representa, contendo resumo do assunto sobre a matéria

a qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não

tenham sido expressamente mencionados no requerimento;

IV. Não pronuncie assuntos ofensivos à Câmara ou qualquer de

seus integrantes, membros do Poder Executivo, Prefeito el ou

qualquer servidor público, sendo o orador, se isso ocorrer,

interrompido de imediato pelo Presidente da Câmara,

perdendo o direito de voltar à Tribuna Popular, podendo

ainda responder criminal e civilmente nos termos da Lei.
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2) Em cada sessão somente um orador poderá fazer uso da Tribuna

3) Para utilizar-se da Tribuna Popular o interessado deverá inscrever-se

junto à Secretaria da Câmara, na sessão anterior a que for fazer uso da mesma, não sendo

permitida a reincidência do orador no decorrer do ano.

4) O orador inscrito, terá um prazo de 05 (cinco) minutos para

expressar sua mensagem, findo o qual, o Sr. Presidente lhe dará ciência através do toque da

campainha.

5) Durante a utilização da Tribuna Popular não serão admitidos apartes

ou qualquer outra forma de interrupção à fala, salvo o previsto na parte final do inciso IV

do item 01, ficando, para depois do pronunciamento do orador inscrito, eventuais

indagações, comentários, críticas ou esclarecimentos por parte dos Vereadores sobre o

assunto.
6) Se durante os comentários ou críticas mencionadas no item anterior,

o cidadão que usou da Tribuna Popular for citado ou convidado a apresentar

esclarecimentos, o fará, voltando à Tribuna por mais 02 (dois) minutos, encerrando-se,

assim, o assunto em Plenário naquela sessão.

7) As inscrições excedentes, respeitada a ordem cronológica (datalhora)

de registro na Secretaria, serão agendadas para as sessões ordinárias da Ia (primeira)

quinta-feira do mês subseqüente.

8) As inscrições serão registradas em folhas e livro apropriados

contendo: nome, entidade, data, assunto, assinatura do orador e observações, com as folhas

ficando em poder do Sr. Presidente para o anúncio necessário, sendo posteriormente

arquivadas.

9) Os assuntos tratados na Tribuna Popular serão objetos de registro em

ata das sessões da Câmara, embora gravados em mídia.
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10) Os casos omissos ou as dúvidas não previstas nesta regulamentação

serão resolvidos pela soberana decisão do Plenário da Câmara.

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Resolução n" 40/2007 de 26/06/2007.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Natividade, 16 de Julho de 2013.
/ ....--".~/.<,0--.:-/1 '--~

//- / /

er·a d
/

(
\ /

<, "-//

RO~ reira da Silva
g~retáriO

1 '~:'I'

~. \~ ~ 1\.-1ROéJt AI are \~drigUeS
1° Secre~riO

Praça Ferreira Rabello, 04 - Centro - CEP: 28380-000 Natividade _ RJ.
Telefone: (Oxx22) 3841-1072 e 3841-3814 Fax: (Oxx22) 3841-1630

e-rnail: camaranatividade@bol.com.br


