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RESUMO DOS PRECEDENTES REGIMENTAIS1 
 
Precedente n. 01/2000 – É possível a leitura de INDICAÇÕES no período destinado à Ordem 
do Dia desde que não haja prejuízo a leitura dos itens enumerados e seja autorizado pelo 
Plenário. 
 
Precedente n. 02/2000 – Desde que autorizado pelo Plenário, é possível a inclusão de item 
na Ordem do Dia. 
 
Precedente n. 03/2000 – Requerimento que, por lapso, tenha iniciado discussão no período 
da Ordem do Dia, pode ter sua discussão ultimada. 
 
Precedente n. 04/2001 – O prazo para discussão de Requerimento considerado complexo é 
de 10 (dez) minutos (art. 122, I, “c” do R.I.C.M.S.). 
 
Precedente n. 05/2001 – É possível o trâmite em Regime de Urgência de modificação do 
Regimento Interno, desde que aprovado por UNANIMIDADE pelos membros da Casa (Art. 
150 do R.I.C.M.S.). 
 
Precedente n. 06/2002 – Superado pela Resolução 05/2014. Artigo 59, parágrafo único do 
R.I.C.M.S. 
 
Precedente n. 07/2002 – A votação de veto às emendas orçamentárias pode ser adiada por 
um período de até 15 dias, desde que aprovado pelo Plenário. 
 
Precedente n. 08/2005 – É possível o uso da Palavra para assunto de livre escolha após às 
20h00, desde que a Sessão tenha sido interrompida no Expediente e retomada na Ordem do 
dia. 
 
Precedente n. 09/2010 – Trata-se de substituição dos membros da mesa no momento das 
Sessões – artigo 17 do R.I.C.M.S. – Apenas para registro. 
 
Precedente n. 10/2010 – Explicação dos artigos 111 e 113 do R.I.C.M.S. – Apenas para registro. 
 
Precedente n. 11/2018 – Em Sessão, verificada a ausência, impossibilidade ou recusa de 
qualquer integrante da respectiva comissão apresentar parecer em projeto que haja pedido 
deferido pelo Plenário para tramitar em regime de urgência, com parecer expresso das 
Comissões e inclusão na Ordem do Dia, será nomeado, pelo Presidente, integrante “ad hoc”, 
que emitirá o parecer de imediato. 
 
Precedente n. 12/2019 - Decretado Luto Oficial no dia em que ocorrer Sessão Ordinária, esta 
será adiada para o primeiro dia útil após o encerramento do prazo estipulado no respectivo 
Ato. 
 

Atualizado até o dia 19 de março de 2019 

                                                        
1 Regimento Interno da Câmara Municipal de Suzano. 
Art. 168. Os casos não previstos neste Regimento serão submetidos ao Plenário e as soluções constituirão 
precedentes regimentais, desde que aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores. Art. 169. Os precedentes 
regimentais serão anotados em livro próprio, para orientação na solução de casos análogos. Parágrafo único. 
Ao final de cada Sessão Legislativa, a Mesa fará a consolidação de todas as modificações feitas no Regimento 
bem como dos precedentes, publicando-os em separata.  



PRECEDENTE N. 01 

 
 

PRECEDENTE N. 02 

 
 

PRECEDENTE N. 03 

 



 
 

PRECEDENTE N. 04 

 
 

 

 

 

 

 



PRECEDENTE N. 05 

 
 

PRECEDENTE N. 06 

 
 

PRECEDENTE N. 07 

 



 
 

PRECEDENTE N. 08 

 
 

PRECEDENTE N. 09 

 



 
 

PRECEDENTE N. 10 

 
 

PRECEDENTE N. 11 



 
 

PRECEDENTE N. 12 

 
 

 


	SZN - PRECEDENTES REGIMENTAIS_1
	PRECEDENTES

