
   CAMARA DE VEREADORES DE TIRADENTES DO SUL  

   Av. Uruguai, n 20, centro, Tiradentes do Sul, RS 

 

 

 

RESOLUÇÃO N 001/2010, DE 11 de outubro de 2010. 

 

“Dispõe sobre a alteração da Resolução 

nº 003/2007 que institui o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de 

Tiradentes do Sul.” 

 

Art. 1º. O  Art. 16, da Resolução nº 003/2007 passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

 

CAPÍTULO III 

DA CONVOCAÇÃO DO SUPLENTE 

Art. 16. A Mesa convocará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o suplente de 

Vereador nos casos de: 

 I – ocorrência de vaga; 

 II – licenças; 

 III – investidura do Presidente da Câmara nas funções de Chefe do Executivo 

Municipal, caso seja realizada sessão plenária durante o período da investidura. 

 

 § 1o Assiste, ao suplente que for convocado, o direito de declarar-se 

impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência, por escrito e no 

prazo de 72 (setenta duas) horas após a sua convocação, à Mesa, que convocará o 

suplente imediato. 

 

 § 2o Ressalvada a hipótese de doença, comprovada na forma legal, ou de estar 

investido em cargo público, nos termos do inciso II deste artigo, ou de ter requerimento 

deferido pela Mesa, baseado em outro motivo, o suplente que, convocado, não assumir 

o mandato no prazo de trinta dias, perderá o direito à suplência, sendo convocado o 

suplente imediato. 

 

 § 3o O suplente tomará posse perante o Plenário, em Sessão Plenária Ordinária 

ou Extraordinária, exceto em períodos de recesso, quando ela se dará perante a 

Comissão Representativa. 

 

 § 4o O suplente investido no mandato de Vereador disporá de todas as 

prerrogativas parlamentares previstas ao titular, exceto quanto à ocupação de cargos na 

Mesa Diretora e na Presidência das Comissões. 

 

 § 5º Em caso de licença para tratamento de saúde, a convocação se dará a partir 

do 16 (décimo sexto)  dia da licença. 

 

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

 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, RS, 18 de outubro de 2010 
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