ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 024/2017
Autor(a): Luiz Francisco dos Santos Neto
Assunto: Solicita aquisição de um cronômetro regressivo para o Plenário
da Casa de Manoel da Silva.

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja solicitado ao Presidente desta Casa a providência
de um cronômetro regressivo para o plenário da Casa de Manoel da Silva.
JUSTIFICAÇÃO:
Diante das situações ocorridas em algumas sessões no que se refere ao tempo
de uso da tribuna livre que é apenas de 10 (dez minutos) tempo este que foi
excedido por minha pessoa em mais de uma sessão ordinária, fato que leva o
presidente a intervir por questões regimentais e que causa desconforto e
constrangimentos a todos, este equipamento usado em Assembléias Legislativas,
em Câmaras Municipais e também nas plenárias realizadas pelo Governo do
Estado da Paraíba nos orçamentos democráticos, onde tive a oportunidade de
participar e este equipamento é bastante eficaz e faz com que o tempo excedido
seja mínimo. E temos equipamentos que variam de preço de acordo com as suas
funções a exemplo de sistemas implantados em Casas Legislativas Brasil a fora
que o sinal do microfone é cortado quando chega ao final de sua contagem. Tenho
certeza que o cronômetro regressivo vai evitar constrangimentos e discussões
desnecessárias como aconteceram recentemente e o Presidente terá o controle não
só do tempo da tribuna livre mais de todas as discussões expressas no Regimento
Interno que estipule tempo para os debates.
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Diante da necessidade e das situações vivenciadas por todos nós nesta Casa, e
se houver possibilidade financeira disponível que quando voltarmos do recesso
este equipamento já seja uma realidade. Faço esta solicitação através da Câmara
de Vereadores, e espero contar com apoio dos nobres colegas Edis.

Sala das Sessões em 25 de maio de 2017.

LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
Vereador
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