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Da Indicação 
 
Art. 202 - Indicação é a proposição dirigida à autoridade competente sugerindo 
providências de interesse público que estão fora da alçada de competência da edilidade 
(ANEXO XII). 
 
Art. 203 - Lida na hora do expediente, o Presidente da Câmara a encaminhará 
independentemente de deliberação do Plenário. 
 
Art. 204 - No caso de entender o Presidente da Câmara que determinada indicação não 
deva ser encaminhada, dará conhecimento da decisão ao autor, mas se este não se 
conformar, será remetida à Comissão de Justiça e Redação.  
 
 

SEÇÃO XI 
Das Moções 

 
Art. 205 - Moções são proposições que expressam votos de protesto, repúdio, pesar ou 
congratulações a cidadãos ou entidades que reconhecidamente prestam ou prestaram 
relevantes serviços à coletividade (ANEXO XIII). 

 
§ 1º - No recesso parlamentar as moções de pesar por falecimento ou de congratulações 
por aniversário, serão deferidos pelo Presidente e encaminhados a quem de direito. 

 
§ 2º - Constarão como subscritores dos votos de pesar todos os Vereadores presentes 
à sessão em que forem lidos, excluindo-se aqueles que, por solicitação pessoal ao 
Presidente, assim o desejarem. 
 
Parágrafo terceiro – As Moções poderão serem entregues após a explicação pessoal 
sendo facultado ao homenageado o uso da palavra por 3 (três) minutos. (RESOLUÇÃO 
N.º 77, DE 16 DE ABRIL DE 2019) 
 
a) Em se tratando de Moção coletiva ou a entidades o uso da palavra será facultado 
a apenas um representante. (RESOLUÇÃO N.º 77, DE 16 DE ABRIL DE 2019) 
 
 

SEÇÃO XII 
Do Recurso 

 
Art. 206 - O recurso contra o Presidente da Câmara deverá ser interposto dentro de 10 
(dez) dias da ocorrência do ato que o motivou. 
 
§ 1º - O recurso deverá ser encaminhado, mediante petição, ao Presidente da Câmara. 
 
§ 2º - O Presidente poderá reconsiderar sua decisão ou dar seguimento ao recurso, 
enviando-o, neste caso, à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, dentro de 05 
(cinco) dias do seu recebimento para emissão de parecer. 
 
Art. 207 - A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, emitirá parecer sobre o recurso 
dentro de 10 (dez) dias contados de seu recebimento e o encaminhará ao Presidente 
da Câmara. 
 
§ 1º - De posse do parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o Presidente 
da Câmara, na sessão seguinte: 
 
I - submeterá ao Plenário o parecer da Comissão favorável ao recurso; 
 
II - informará ao Plenário sobre o parecer contrário da Comissão, arquivando o recurso. 














































































































































