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ESTADO 00 CEARA 
PODER LfGnSLATIVO 

C lP}: 03.089.JSl/0001-04 

RESOLuc;:Jio NQ 002/2017. 

Dispiie sobre alteraciio nos Artigos: 17, 24, 36, 
127, 138, 140 e 193 do Regimento Interno da 
Camara Municipal de Penaforte. 

Faco saber que a Camara Municipal de Penaforte, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolucao: 

Art. 1Q - Altera o Artigo 17. A Mesa Diretora da Camara Municipal de Penaforte e 
composta de Presidente, Vice-Presidente, lQ Secretario e 2Q Secretario, que se substituirao nesta 
ordem. 

Art. 2Q - Altera o Artigo 24. 
§ 1 Q. A eleicao para renovacao da Mesa Diretora realizar-se-a em qualquer sessao 

ordinaria no perfodo de agosto a dezembro do segundo ano de legislatura, conforme 
requerimento assinado pela maioria simples dos votantes, protocolado na Camara e comunicado 
a to dos os vereadores, com antecedencia a mi nima de 24 horas, ou a pedido do presidente, com a 
mesma antecedencia, sendo necessario para realizacao da eleicao atingir o quorum de maioria 
absoluta votantes." 

§ 2Q. A posse dos membros eleitos sera no dia primeiro de janeiro do ano seguinte a 
eleicao da mesa diretora. 

Art. 3Q - Altera o Arrigo 36. As cornissoes da Camara sao: 
! - perrnanente, a que subsiste atraves das legislaturas: 

a) Cornissao de legislacao e redacao de leis; 
b) Cornissao de orcamento, adrninistracao e financas: 
c) Cornissao de saude, educacao, cultura, esporte, infraestrutura, seguranca, 

trabalho, agricultura e meio ambiente; 
d) Cornissao de direitos humanos. 

Art. 4,Q - Altera o Artigo 12 7. As sessoes ordinarias realizar-se-ao quinzenalmente a 
qualquer dia da sernana, conforme decisao em plenario, as dezenove horas e cornpor-se-a de 
duas partes: 

I - Expediente; 
II - Ordem do Dia 

Art. SQ - Altera o Artigo 138. 
§ 4Q. A inscricao do vereador para orador em qualquer fase da sessao far-se-a jun to a 

Mesa Diretora, obedecendo a ordem sequencial de um (01) a nove (09), as inscricoes para os 
oradores da populacao far-se-a junto a adrninistracao da camara com 24 horas de antecedencia. 
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Art. 6Q - Altera o Artigo 140. A Camara destinara, quando solicitado, o expediente 
em partes, aos representantes de entidades representativas de classe ou consideradas de 
utilidade publica, para nele expor assuntos de interesse publico, bem como para apresentar 
reivindicacoes de interesse dos representados e/ou comunidade, disponibilizando tres (03) 
vagas para oradores da pcpulacao, com o tempo de ate dez minutos por orador, conforme 
reivindicados anteriormente. 

Art. 7Q - Altera o Artigo 193. Ao Vereador sao assegurados os seguintes prazos aos 
debates a Ordem do Dia: 

I - doze minutos para discussao de projetos, inclusive os de elaboracao legislativa 
especial; 

II - sete minutos para discussao de requerimentos; 
III - cinco minutos para encaminhamento de votacao: 

Art. 8Q - Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 
disposicoes contrarias. 

Plenario da Camara Municipal de Penaforte, Estado do Ceara, 16 de Novembro de 
2017. 

�co Pereira Muniz 
Presidente 


