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PROJETO DE RESOLUÇÃO N º 001, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 

(De autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Apiaí-SP) 

 

“Altera o artigo 18, ‘caput’, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apiaí”. 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ, no uso de 
suas atribuições legais;  

 FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a 
seguinte Resolução:  

 

 

Art. 1º. O artigo 18 “caput”, da Resolução n. 007, de 30.10.1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 18. A eleição para renovação da Mesa, no biênio 
subsequente, realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão 
ordinária da sessão legislativa, em horário regimental, 
observando-se o mesmo procedimento, considerando-se 
automaticamente empossados os eleitos, que deverão assinar o 
respectivo termo de posse.   

 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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JUSTIFICATIVA  
 

 O Projeto de Resolução visa adequar o Regimento Interno à Lei Orgânica do 
Município de Apiaí - LOMAP.  
 No Regimento Interno consta, no “caput” do artigo 18, que a eleição para a renovação 
da mesa, no biênio subsequente, se realizará em primeiro de janeiro. Entretanto, a Lei 
Orgânica, que é um dispositivo hierarquicamente superior, estabelece, em seu artigo 26, 
parágrafo 3º, que a eleição da Mesa Diretora, para os dois últimos biênios, será realizada, 
obrigatoriamente, na última sessão ordinária da sessão legislativa. 

 
   ARTIGO 26 º– Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a 
   presidência do vereador que mais recentemente tenha exercido o cargo na 
   Mesa, ou, na hipótese que inexistir tal situação, do mais votado entre os  
   presentes, e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os c
   omponentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados. 

   § 1º - ………………………………………. 
   § 2º - ………………………………... 
   § 3º - A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á obrigatoriamente na 
   última sessão ordinária da sessão legislativa, empossando-se os eleitos em 1º 
   de janeiro. 

 

 Assim, para compatibilizar os dois diplomas legais, entendemos necessária essa 
alteração, prevalecendo o que já consta na LOMAP, ou seja, que a eleição para os segundo 
biênio será realizado na última sessão ordinária da sessão legislativa anterior. 
 Diante de todo o exposto, contamos com os demais pares para que o Projeto de 
Resolução tenha uma pronta receptiva e final aprovação em plenário. 
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