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ATOS DA PRESIDÊNCIA 

PRECEDENTE REGIMENTAL Nº 09/2018 APROVADO NA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA da 2ª SESSÃO 

LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018, NA FORMA 

DO ARTIGO 175 DA RESOLUÇÃO Nº 1.919/2014 

 

PRECEDENTE REGIMENTAL Nº 09/2018 

 

 

Dispõe sobre desistência de chapa apresentada tempestivamente 

para concorrer à eleição de renovação da mesa diretor na forma do 

art. 29 do Regimento Interno e supre omissão regimental sobre 

inexistência de chapa para concorrer o pleito do segundo biênio da 

legislatura. 

 

 

Art. 1º Antes de iniciada a votação no período a que alude o art. 29 do Regimento Interno, é licito a 

retirada de chapa apresentada tempestivamente para concorrer a eleição de renovação da mesa diretora, 

desde que o requerimento seja subscrito e assinado na forma que dispõe os artigos 206 e 231, IV, do 

Regimento Interno. 

 

Art. 2º. Caso sejam retiradas todas as chapas eletivas na forma do artigo anterior e inexistindo 

proposição a ser votada em plenário, é permitida a formação e apresentação de nova chapa eletiva para 

concorrer aos cargos da Mesa Diretora, desde que a proposição seja endereçada ao Presidente da Câmara 

e protocolizada até uma hora antes da Sessão designada para eleição da mesa diretora, no período a que 

alude o art. 29 do Regimento Interno. 

 

Art. 3º. Transcorrido o período de eleição a que prevê o art. 29 do Regimento Interno sem que seja eleita 

a Mesa Diretora, o presidente da Câmara convocará Sessões diárias, até que seja eleita a respectiva 

Mesa, sobrestando as demais proposições. 

 

Parágrafo único. Para apresentação de chapa na hipótese deste artigo, aplica-se o disposto no artigo 2º 

do Precedente Regimental. 

 

 

Plenário Maria Ortiz, 14/08/2018 
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