
                                                                                                                                

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO 
ESTADO DO CEARÁ 

 

 
Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951 

MARCO – CEARÁ 
Site: www.cmm.ce.gov.br / Email: ouvidoria@cmm.ce.gov.br 

 

RESOLUÇÃO Nº 001, DE 11 DE MARÇO DE 2016. 
 
 

 
Institui a Comenda “RICARDO 
NEVES FILHO” e dá outras 
providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, no uso de suas  

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 

seguinte 

RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º- Fica instituída a Comenda “RICARDO NEVES FILHO”, 

honraria com que a Câmara Municipal de Marco homenageará, anualmente, 
um Ex-Vereador, vivo ou falecido, em reconhecimento à sua atuação como 
parlamentar no Município. 

 
Art. 2º- A indicação do homenageado será feita através de Projeto de 

Decreto Legislativo, assinado por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Vereadores, e 
submetido à apreciação e deliberação do Plenário da Câmara. 

 
Parágrafo único. A indicação de que trata o caput será formalizada por 

escrito e dirigida à Presidência, que receberá tantas quantas cumprirem as 
formalidades exigidas, submetendo à votação no Plenário para escolha de 
único nome.  

 
Art. 3º- Cada Vereador indicará somente 01 (um) Ex-Vereador, 

podendo, no entanto, subscrever outras indicações. 
 
Art. 4º - Recebida a proposição, a qual deverá conter o nome do 

homenageado, devendo, nas justificativas, constarem seu curriculum vitae e as 
razões pelas quais se enquadra nas condições estabelecidas no caput do Art. 
1º, o Presidente encaminhá-la-á à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
para apreciá-la e emitir Parecer sobre a concessão da honraria.  

 
Art. 5º- Em seguida, o Presidente submeterá a proposição à deliberação 

do Plenário, e, uma vez aprovada, promulgará o Decreto de concessão da 
Comenda “RICARDO NEVES FILHO”, determinando a comunicação ao 
agraciado, através de Ofício. 
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Paragrafo único. No caso da concessão da comenda post-mortem, a 
comunicação será feita aos familiares do agraciado. 

 
Art. 6º- A indicação do agraciado será apresentada em até 60 

(sessenta) dias anteriores à data da concessão.  
 

 Art. 7º- A Comenda terá o formato de uma placa, acondicionada em 
estojo de veludo. 

 
Art. 8º- A outorga da Comenda “RICARDO NEVES FILHO” será feita 

em sessão ordinária, a cada ano, na data comemorativa do Dia Nacional do 
Vereador. 
 

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 11 de março de 2016. 

 

 
FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO 

Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


