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RESOLUÇÃO Nº 002, DE 23 DE MARÇO DE 2016. 

 
 

Dá nova redação, altera e suprime artigos 

do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Marco, na forma que indica. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 

seguinte 

RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - O artigo 9º do Regimento Interno passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 9º - A eleição para a renovação da Mesa Diretora da Câmara realizar-se-á 

obrigatoriamente na segunda Sessão Ordinária do mês de novembro, anterior 

ao início do mandato da nova composição, observados os mesmos critérios de 

votação do art. 7º do RI, salvo no tocante à posse dos eleitos, que será no dia 

1º de janeiro da sessão legislativa seguinte.  

 

§ 1º Eleita a Mesa Diretora, é facultado ao Presidente em exercício e ao eleito 

instituírem Comissão de Transição, com a finalidade de evitar solução de 

continuidade nos trabalhos internos da Câmara Municipal; 

 

§ 2º Portaria do Presidente em exercício estabelecerá a duração da Comissão 

de Transição e a organização dos trabalhos, sendo fixado desde já o limite de 

04 (quatro) componentes, sendo 02 (dois) dois indicados pelo Presidente em 

exercício e 02 (dois) pelo eleito; 
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§ 3º A Comissão de Transição será presidida pelo Presidente em exercício ou 

por membro indicado pelo mesmo, que necessariamente será servidor do 

Poder Legislativo ou Vereador componente da Mesa Diretora em atividade; 

 

§ 4º Respeitado o limite previsto no § 2º, será facultado ao Presidente eleito 

participar da Comissão de Transição. 

 

Art. 2º - Os caputs dos artigos 14 e 15 do Regimento Interno passarão a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 14 - A Mesa Diretora compor-se-á dos cargos de Presidente, Vice-

Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, os quais se substituirão nesta ordem, 

não sendo permitida a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura.  

(...) 

Art. 15 - O mandato dos membros da Mesa Diretora será de 02 (dois) anos, 

não sendo permitida a reeleição para o mesmo cargo dentro da mesma 

legislatura.  

Art. 3º - O § 4º do artigo 92 do Regimento Interno passará a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

(...) 

 

§ 4º - Os participantes poderão exercer o direito de que trata o parágrafo 

anterior, cabendo ao Presidente da Sessão Especial estabelecer os critérios de 

inscrição e a ordem para o uso da palavra; 

 

Art. 4º - O artigo 92 do Regimento Interno passará a vigorar com o acréscimo 

do § 5º, com a seguinte redação: 

 

§ 5º - As sessões de que trata o caput deste artigo não poderão ultrapassar 03 

(três) horas, facultada a prorrogação por até igual período em função da 

relevância do tema. 
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Art. 5º - O artigo 121 do Regimento Interno passará a vigorar com o acréscimo 

do § 2º, tendo o parágrafo único passado a constituir o § 1º, com as seguintes 

redações: 

 

(...) 

 

§ 1º Não é permitido dar a forma de indicação a assuntos reservados por este 

regimento para constituir objeto de requerimento; 

 

§ 2º A indicação poderá vir acompanhada de sugestão de minuta passível de 

conversão em projeto de lei, resolução ou decreto legislativo, respeitada 

sempre a competência para a propositura da matéria, se acatada pelo órgão 

competente. 

 

Art. 6º - Suprime o § 2º do artigo 122 do Regimento Interno, tendo o § 1º 

passado a constituir o parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

(...) 

 

Parágrafo único - No caso de entender o presidente que a indicação não deve 

ser encaminhada, dará conhecimento da decisão ao autor, cuja decisão será 

apreciada pelo plenário e em seguida discutida e votada na pauta da Ordem 

do Dia. 

 

Art. 7º -  Fica revogado o artigo 123 do Regimento Interno.  

 

Art. 8º -  O art. 148 do Regimento Interno passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 148 – As deliberações do Plenário, que poderão ser computadas por meio 

eletrônico, comportam os seguintes processos de votação: 
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Art. 9º -  O artigo 185 do Regimento Interno passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 185 - A apreciação do veto pelo Plenário deverá ser feita dentro de 30 

(trinta) dias, contados do seu recebimento, em uma só discussão, 

considerando-se mantido o veto que não obtiver o voto da maioria absoluta dos 

membros da Câmara, em votação pública.  

 

Art. 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 
 
 
 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 23 de março de 2016. 

 

 
FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


