
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RESOLUÇÃO N° 006/14L12007

Acrescenta Capítulo IV - Das Audiências
Públicas, nas DISPOSiÇÕES GERAIS do
Regimento Interno da Câmara Municipal
de Novo Hamburgo.

ITO LUCIANO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO
HAMBURGO, faço saber que esta aprovou e eu promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO

Art.1° Acrescenta capítulo IV, nas DISPOSiÇÕES GERAIS junto
à Resolução nO 06/14L12005 (Regimento Interno da Câmara Municipal), nos
seguintes termos:

"CAPíTULO IV
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Art. 180-A A Mesa Diretora, cada Vereador ou Comissão
Permanente poderá realizar reunião de audiência pública para tratar de assuntos de
interesse público relevante, atinentes à sua área de atuação, conforme artigo 39
'caput' da Lei Orgânica, mediante requerimento de qualquer vereador ou a pedido de
entidade da sociedade civil interessada, constando o local da audiência, a ser
aprovado em plenário.

S 1° A Audiência deverá ser convocada pelo presidente da Câmara
de Vereadores, com prazo mínimo de cinco dias de antecedência, através de Edital
de Convocação a ser publicado em Diário Oficial do Município ou em jornal de
grande circulação que contenha a pauta a ser debatida bem como o prazo de
duração da mesma.

S 2° A Audiência Pública será presidida pelo Presidente da
Comissão que a convocou, pelo Presidente da Câmara de Vereadores ou, na falta
destes, por qualquer Vereador presente.

S 3° Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à
matéria objeto de exame, a Comissão procederá de forma que possibilite a
audiência das diversas correntes de opinião.

S 4° O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e
disporá, para tanto, de dez minutos, prorrogávew mais dez minutos, a juízo da
Comissão, não podendo ser aparteado. ~
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9 5° O Presidente da Comissão poderá advertir o expositor que se
desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos trabalhos, cassar-lhe a palavra ou
determinar a sua retirada do recinto.

96° A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados,
se para tal fim tiver obtido o consentimento do presidente da Comissão que
convocou a audiência pública.

9 7° Os Vereadores inscritos para interpelar o expositor poderão
fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo
o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo
mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes.

Art. 180-8 Os membros de representação diplomática estrangeira
não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública.

Art. 180-C O Presidente da reunião de audiência pública
determinará a lavratura de ata, arquivando-se, no âmbito da Comissão, os
pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem.

Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, o translado de
peças ou fornecimento de cópias aos interessados."

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA "VICTOR HUGO KUNZ", aos vinte e
seis dias do ano de dois mil e sete. L

~o,
Presidente

R 9~trIJUbliqu:a:
Be11MariaCristi~ B. OrengY

Diretora-Geral. O
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