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Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE MARÇO DE 2021 

 
Altera a Resolução nº 5, de 1º de dezembro de 1983, 
que dispõe sobre o “Regimento Interno da Câmara 
Municipal de São José dos Campos”. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE 

RESOLUÇÃO: 

Art. 1º  A Resolução nº 5, de 1º de dezembro de 1983, que dispõe sobre o “Regimento 
Interno da Câmara Municipal de São José dos Campos”, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 127.  ...................................................................................................................... 

§ 1º-A  As emendas e os substitutivos deverão ser protocolados até as 18:00 horas 
do último dia do prazo estabelecido no ‘caput’. (NR) 

Art. 178.  Os prazos previstos neste Regimento não correm nos períodos de recesso, 
exceto para processos constantes em pauta em caso de convocação de Sessão Extraordinária. 
(NR) 

....................................................................................................................................... 

§ 2º  Na contagem dos prazos regimentais, naquilo que o Regimento Interno não 
dispuser de forma contrária, aplicar-se-á a legislação processual civil.” (NR) 

Art. 2º  Ficam acrescidos os arts. 58-A e 59-A, bem como o § 3º ao art. 63, à Resolução 
nº 5, de 1º de dezembro de 1983, com a seguinte redação: 

“Art. 58-A.  Os processos que não tiverem os pareceres prolatados quando da 
mudança de legislatura ou da eleição de nova composição das Comissões Permanentes serão 
encaminhados às comissões mediante solicitação por ao menos um de seus autores. 

Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as proposituras que 
se encontrarem em prazo de emissão de pareceres pelos relatores quando da mudança de 
legislatura ou de composição das Comissões Permanentes, as quais serão encaminhadas às 
novas composições, reestabelecendo-se o prazo de manifestação para os relatores. 

Art. 59-A.  Para os casos de alteração de regime de tramitação, conforme previsto no 
§ 3º do art. 59 e § 4º do art. 127 deste Regimento Interno, serão desconsiderados os pareceres 
exarados pelas Comissões Permanentes, bem como as emendas e substitutivos protocolados 
como conclusão dos referidos pareceres, até a alteração do rito. 

Art. 63.  ......................................................................................................................... 

§ 1º  .............................................................................................................................. 

§ 3º  É vedada a participação de suplentes, ainda que no exercício do mandato, na 
composição das comissões de inquérito.” 
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Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Plenário “Mário Scholz”, 18 de março de 2021. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
 
 
 

  Ver. Robertinho da Padaria   
  Presidente   
   

 
  

Ver. Juvenil Silvério    Ver. Lino Bispo 
Primeiro-Vice-Presidente    Segundo-Vice-Presidente 

 
 
 

Ver. Marcão da Academia 
Primeiro-Secretário 

    
 
 

Ver. Marcelo Garcia 
Segundo-Secretário  

   
 

 
 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, 
aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um. 
 
 
 
 

Michael Robert Boccatto e Silva 
Secretário-Geral 
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