RESOLUÇÃO N.º 002/2017
Autoria: Luis Fernando Paula Leite
“Dispõe sobre a alteração do artigo 213 do
da Câmara Municipal de Iperó e dá outras providências”.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ, ESTADO DE SÃO
PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E REGIMENTAIS, FAZ SABER
QUE A CÂMARA APROVOU A SEGUINTE
RESOLUÇÃO:
Artigo 1º O artigo 213 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iperó, regido
nos seguintes termos:
Artigo 213 – Moções são proposições da Câmara a favor ou
contra determinado assunto, de pesar por falecimento ou de
congratulações.
Parágrafo 1º - as moções podem ser de:
I – protesto;
II – repúdio;
III – apoio;
IV – pesar por falecimento;
V – congratulações ou louvor.
Parágrafo 2º - As moções serão lidas, discutidas e votadas na fase do
expediente da mesma sessão de sua apresentação, em uma única votação.

Artigo 2º - A partir da aprovação do presente Projeto de Resolução, o artigo 213 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Iperó passará, a ter a seguinte redação:
Artigo 213 – Moções são proposições da Câmara a favor ou
contra determinado assunto, de pesar por falecimento ou de
congratulações.
Parágrafo 1º - as moções podem ser de:
I – protesto;
II – repúdio;
III – apoio;
IV – pesar por falecimento;

V – congratulações ou louvor.
Parágrafo 2º - As moções serão lidas, discutidas e votadas na
fase do expediente da mesma sessão de sua apresentação, em
uma única votação.
Parágrafo 3º - As moções em pauta deverão ser protocolada no
mínimo 48h (quarenta e oito horas) antes da sessão e
comunicada aos demais pares, onde obedecerá à seguinte
disposição:
I – Deverá conter a assinatura do autor;
II – Não poderá conter o nome dos demais pares sem o
consentimento dos mesmos.
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.
Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira”, em 17 de agosto de 2017.

Sérgio Poli Simon
Presidente

