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RESOLUÇÃO Nº 19/2021   

 

ALTERA O ART. 139 DO REGIMENTO INTERNO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 

 

 A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB, no uso 

de suas atribuições, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu promulgo a seguinte 

resolução: 

Art. 1º O artigo 139º da Resolução 01 de 16 de maio de 2016 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 139. Dependerão de deliberação do Plenário, serão escritos, discutidos e votados os 

requerimentos que solicitem:  

 

I - Votos de louvor ou congratulações; 

II - Audiência de Comissão para assuntos em pauta; 

III - Inserção de documento em ata; 

IV - Retirada de proposições já submetidas à discussão pelo Plenário; 

V - Informações solicitadas a entidades públicas ou particulares; 

VI - Informações solicitadas ao Prefeito ou por seu intermédio; 

VII - Convocação do Prefeito ou de seus auxiliares para prestar informações em Plenário. 

§ 1º - Os requerimentos a que se referem este artigo devem ser apresentados no Expediente 

da sessão, lido e encaminhados ao Expediente da sessão seguinte. 

 

§ 2º - A discussão de requerimento de urgência se procederá na Ordem do Dia da mesma 

sessão, cabendo ao propositor e aos líderes partidários cinco minutos para manifestar os 

motivos da urgência ou sua improcedência. 

 

§ 3º - Aprovada a urgência, a discussão e votação serão realizadas imediatamente. 

 

§ 4º - Denegada a urgência, passará o requerimento para a Ordem do Dia de sessão 

seguinte, juntamente com os requerimentos comuns. 
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§ 5º - Os requerimentos de adiamento ou de vista de processos, constantes ou não da 

Ordem do Dia, serão formulados por prazo certo e sempre por dias corridos. 

 

§ 6º - O requerimento que solicitar inserção em ata de documento não oficiais, somente 

será aprovado em discussão, por 2/3 (dois terços) dos Vereadores presentes. 

 

§ 7º - Para fins de arquivamento de proposições, considera-se: 

I - final de legislatura: Dezembro da quarta sessão legislativa ordinária da legislatura. 

II - proposições: as elencadas no art. 116 que necessitem de deliberação de plenário. 

§ 8º - Todos os requerimentos serão arquivados, seguindo para o Arquivo da Casa 

independente do autor ter sido reeleito ou não.” 

 

§ 9º - Na legislatura seguinte, o autor inicial do requerimento terá 120 dias para 

reapresentar o requerimento arquivado, ou o mesmo poderá ter novo autor.” 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Casserengue-PB, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

 


