
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2023 

 

ALTERA OS ARTIGOS 3º, 13 E 25 DA RESOLUÇÃO 

Nº 001/2015. 

 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PINHAL, RS, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e artigo 31, XI, artigo 47 e 

seguintes do Regimento Interno, propõe: 

 Art. 1º - Ficam alterados os artigos 3º, 13 e 25, do Regimento da Câmara Mirim do 

Município de Pinhal/RS, resolução nº 001/2015, os quais passarão a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 3º Os Vereadores Mirins reunir-se-ão mensalmente, à tarde, em horário e 

local definido pela Mesa Diretora Mirim da Câmara Municipal de Pinhal.” 

... 

“Art. 13. A eleição para renovação da Mesa Diretora se realizará, obrigatoriamente, 

na primeira Sessão ordinária da Câmara Mirim, com data prevista para o mês de março, 

coincidente com a volta às aulas na rede pública de ensino, vedada a reeleição para o mesmo 

cargo, e os eleitos estarão automaticamente empossados na Sessão Ordinária mirim imediata e 

subsequente àquela da eleição.” 

... 

“Art. 25. As reuniões serão:  

I - Ordinárias, as realizadas mensalmente, definidas em calendário próprio, com 

datas a serem marcadas pela Mesa Diretora Mirim em horário de responsabilidade da mesma, 

das 13:30h (treze horas e trinta minutos) às 15:30h (quinze horas e trinta minutos);” 



 

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

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal-RS, aos 11 dias do mês de 

janeiro do ano de 2023. 

 

 

 

EDEMAR FRANQUINI BORGES    RONALDO DURANTE 

Presidente do Legislativo Municipal     Vice Presidente 

 

 

 

DANIELA LORENZI     CLAUDIOMIRO MARTINS PINTO 

1º Secretária       2º Secretário  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O encaminhamento do projeto de Resolução formaliza as adequações necessárias para 

melhor andamento e aproveitamento do Projeto Vereadores Mirins da Câmara Municipal de 

Pinhal/RS, ficando assim de acordo com as necessidades atuais ao qual verifica-se, dentre as quais 

a adequação da periocidade de realização dos encontros, realização da eleição de composição e 

renovação da Mesa Diretora dos Vereadores Mirins e horário de realização dos encontros. 


