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Altera dispositivos da Resolução nº 11, de 
19 de novembro de 1990, Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Taubaté.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ aprova e eu promulgo a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º - O § 2º do Art. 149 da Resolução nº. 11, de 19 de novembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

   “§ 2º. A discussão e votação dos requerimentos, moções e indicações sobre 
os quais foi manifestada a intenção de discutir é realizada na parte final do 
Expediente da mesma sessão em que foi lido, por até trinta minutos” 

 

 Art. 2º - O Art. 161 da Resolução nº 11, de 19 de novembro de 1990, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 161. As indicações serão lidas na hora do Expediente e encaminhadas 
a quem de direito, sujeitas à deliberação do Plenário”.  

  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Jaurés Guisard, 19 de outubro de 2017. 

 

Vereadora Loreny 
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JUSTIFICATIVA 

 

  Nos termos do artigo 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Taubaté, proposição é toda matéria sujeita a deliberação do plenário. 

  Os requerimentos são definidos no Art. 147 do RICM como sendo a 

proposição em forma de pedido, dirigida ao Presidente, ou por seu intermédio, 

sobre matéria de competência da Câmara.  

  Conforme o Art. 149 serão verbais ou escritos e de alçada do Plenário 

os requerimentos que tiverem por objetivo: 

  I... 

  XVII – Informações solicitadas ao Prefeito ou por seu intermédio; 

  XVIII – Informações solicitadas a outras entidades públicas ou 

particulares. 

  A Moção, nos termos do artigo 152 é a proposição de manifestação da 

Câmara Municipal sobre determinado assunto, nas formas de aplauso, repúdio, 

apoio e apelo, devendo ser objeto de apreciação pelo plenário.  

 

  Já a Indicação, nos termos do artigo 160 é a proposição em que o 

Vereador sugere medidas de interesse coletivo aos Poderes Públicos, e nos 

termos atuais, após sua leitura na hora do Expediente, independe de deliberação do 

Plenário.  

  Há uma prática recorrente durante várias legislaturas na Câmara 

Municipal de Taubaté, na qual o REQUERIMENTO na maioria das vezes é utilizado 

como INDICAÇÃO, decorrente da não observância, ou mesmo de falha na 

interpretação do disposto no Regimento Interno. 
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                       À luz do artigo 149, incisos XVII, XVIII, o REQUERIMENTO é a 

propositura que deve ser utilizada para solicitar informações ao prefeito e demais 

entidades públicas ou particulares, tais como:  

-Informações sobre processo licitatório; execução orçamentária; processos 

administrativos; concursos públicos; relatórios financeiros; plano diretor, 

regularização fundiária, código de posturas; além de outros assuntos relativos à 

administração pública, tanto do Poder Executivo, bem como do IPMT, das 

autarquias e fundações municipais.  

 

  Já a INDICAÇÃO, na forma do artigo 160 do Regimento Interno deve 

ser utilizada para proposituras de interesse coletivo, principalmente aquelas de 

que se relacionam ao disposto do Art. 31 da Lei Orgânica do Município de Taubaté, 

que em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, devem ser 

iniciadas pelo Chefe do Poder Executivo, ou então são sujeitas à sua 

discricionariedade, tais como: 

- Criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da 

administração pública; criação de programas sociais, pedagógicos, de saúde, 

culturais, turísticos, artísticos, etc; obrigações às concessionárias de serviço público; 

colocação de academias ao ar livre; limpeza urbana; recapeamento de vias públicas, 

manutenção de estradas rurais; iluminação pública, segurança pública, ordenamento 

dos serviços prestados por concessão ou permissão pública (ABC, TCTAU, 

Mototaxistas, Feirantes, Camelôs, etc); manutenção ou reforma de escolas ou 

postos de saúde; obras públicas, etc, etc.  

           O uso da Indicação na forma regimental e com a condição de se 

discutir tal propositura pelos vereadores, não irá alterar quantitativamente o volume 

do processo legislativo, apenas haverá o remanejamento e enquadramento das 

proposituras com as matérias a elas cabíveis, além de gradativamente proporcionar 

a redução dos projetos de leis com vício de iniciativa, considerados inconstitucionais 
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pela Procuradoria Jurídica e pela Comissão de Justiça e Redação, cuja inserção no 

ordenamento jurídico sempre trará ao longo do tempo o risco de declaração de 

inconstitucionalidade, com a consequente insegurança jurídica.  

    Assim sendo, encaminho a presente propositura para a 

apreciação dos Nobres Pares, solicitando o apoio e o voto favorável a sua 

apreciação.  

 

     Vereadora Loreny 


