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RESOLUÇÃO N° 1.636 /2010

Acrescenta parágrafos ao art.5°, 
da Resolução n° 1.566/92 
(Regimento Interno da Câmara), 
e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GOIANA, ESTADO DE PERNAMBUCO, usando de suas 
atribuições legais, com lastro no art.44, § 2o, da Lei Orgânica 
Municipal e art.8°, do Regimento Interno da Câmara, faz saber 
que a Câmara aprovou e ela promulga . a seguinte 
RESOLUÇÃO.

Art. Io..- Fica acrescido dois parágrafos ao art.5°, do Regiment# 
Interno da Câmara Municipal de Goiana, (Resolução n° 1.566/92( os 
quais serão numerados respectivamente 15 e 16, com as seguites 
redações:

Art.5°..................................
§ 15.” A eleição da Mesa para o 2o Biênio, 

far-se-á na segunda Reunião Ordinária do mês 
de setembro, do segundo ano da Legislatura,
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considerando-se automaticamente empossados os 
eleitos, no dia l°de janeiro do ano subseqüente»

§ 16.- Na eleição da Mesa para o 2o Biênio, 
será aplicado no que couber o artigo 5o e seus 
parágrafos, excetuando-se o prazo para registro 
de chapas completas, ou de candidaturas 
avulsas, o qual se encerrará 24 (vinte e quatro) 
horas, antes, do horário regimental previsto para 
a abertura da Reunião».

Art.2°.- A presente Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3o.- Revogam-se as disposições em contrário..

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, em 27 de agosto

A ü ($ $ f o ___ ____
Veí0 Madalena/Oliveira.- 2o Vice-Presidente

de 2010

s.

Ver^^ilson SaMkfc- Io Secretário

Ver. Arnaldo Bragj^- 2 Secretário.
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