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ATO N° 03, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2 020  

Revoga o Ato n° 08/2019

CONSIDERANDO que o Poder Público deve implementar medidas 
visando desburocratizar os serviços administrativos e o expediente corriqueiro 
da Câmara Municipal de Roseira, com o objetivo de evitar atrasos na 
elaboração de leis;

CONSIDERANDO que os Pareceres da Procuradoria Jurídica são 
opinativos e não vinculantes, eis que os nobres Edis conhecem o Regimento 
Interno, a Lei Orgânica do Município e as competências dos Poderes Executivo 
e Legislativo Municipal;

CONSIDERANDO que a Presidência do Legislativo, mediante análise 
dos Projetos de iniciativas do Executivo e do Legislativo, para facilitar os 
trabalhos das Comissões poderá determinar a oitiva da Procuradoria Jurídica, 
de acordo com a complexidade ou controvérsia da matéria;

CONSIDERANDO que os prazos inseridos no Ato n° 08/2019, do 
exame perfunctório, com todo respeito, podem tornar a Presidência do 
Legislativo Municipal, Mesa desta Casa de Leis e as Comissões reféns da 
Procuradoria Jurídica, “ad cautelam”, com reflexos negativos à tramitação de 
projetos de leis, por excessos de prazos burocráticos e visando evitar 
aborrecimentos futuros, pois o Procurador Jurídico, diferentemente das 
inserções errôneas nos § 5o do artigo 7o e 10 não despacha e nem prolata 
Parecer, mas elabora, posto que não se enquadra como autoridade, resolve:

Artigo 1o - Fica revogado o Ato n° 08, de 09 de dezembro de 2019.
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Artigo 2o - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas disposições em contrário.

Roseira, 11 de novembro de 2020.

Ver
/ i/ w W

el Polydoi 
ente

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
Vice-Presidente

Verea^tór/Gustavo Fõnseca Mendes 
1o Secretário

/3ju
Vereador Benedito Moreira 

2o Secretário
onçalves

Publicado na secretaria da Câmara Municipal em

Vieira Franco 
Gabinete da Presidência

11 de novembro de 2020.


