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PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

Contém o Regimento Especial da Cá
mata Municipal de para
o processo legislativo de elaboração
da Lei Orgânica do Município.

O Povo do Município de ,por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o
Presidente, em seu nome, promulga a seguinte Re-
solução:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 19 - A Câmara Municipal de
mantida sua composição, sede e competência ordi-
nária, adotará processo legislativo especial pa-
ra elaborar, discutir e votar a Lei Orgânica do
Município, nos termos deste Regimento.

Parágrafo único - Aplicam-se supletivamente ao
processo de elaboração da Lei Orgânica as normas
do Regimento Interno da Câmara e, no que couber,
as do Regimento Interno da IV Assembléia Consti-
tuinte do Estado de Minas Gerais, obedecida a or
dem enunciada.

Art. 29 - A Lei Orgânica será promulgada até 20
de março de 1990.

Parágrafo único - No prazo mencionado neste ar
tigo, os trabalhos da Câmara Municipal relativos
à elaboração da Lei Orgânica preferirão aos de-
mais.

Art. 39 - A Câmara Municipal realizará, na sua
sede, reuniées ordinárias destinadas à elabora-
ção da Lei Orgânica, em número não inferior a oi
to mensais.

Parágrafo único - Durante o processo de elabo-
ração da Lei Orgânica, poderão ser realizadas até
seis reuniées em local diverso do previsto neste
artigo.

DOS ÓRGÃOS

Art. 49 - Atuarão no processo de elaboração da
Lei Orgânica do Município de

1 - a Mesa da Câmara;
II - o Plenário;
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III - a Comissão Especial;
IV - o Colégio de Lideranças.
Parágrafo único - Fica assegurada a participa-

ção popular, por meio de debates, sugestões, emen
das e acompanhamento das fases do processo, na for
ma deste Regimento.

Art. 59 - A Mesa da Câmara Municipal, a que in
cumbe conduzir o processo de elaboração da Lei
Orgânica, adotará as providências administrativas
e institucionais necessárias ao regular andamen-
to dos trabalhos.

§ 19 - A substituição, na presidência dos tra-
balhos, obedecerá à ordem dos carcTos da Mesa.

§ 29 - Ausentes todos os membros da Mesa, a pre
sidência caberá ao mais idoso.
Art. 69 - A Mesa reunir-se-á quinzenalmente, ifl

dependentemente de convocação, para tratar de as
sunto relativo ao processo de elaboração da Lei
Orgânica.

Parágrafo único - O Presidente poderá convocar,
de oficio ou a requerimento da maioria dos mem-
bros da Mesa, reunião extraordinária para delibe
ração sobre matéria urgente relacionada com o pro
cesso mencionado neste artigo.
Art. 79 - São reservadas ao Presidente, no pro

cesso de elaboração da Lei Orgânica, além da co-
ordenação geral dos trabalhos e outras atribui-
ções estabelecidas neste Regimento, as que lhe
são conferidas relativamente ao processo legisla
tivo ordinário, especialmente:

1 - elaborar a ordem do dia;
II - resolver sobre a votação por parte;
III - decidir questão de ordem;
IV - cortar jetorn do vereador faltoso;
V - convocar reunião extraordinária;
VI - zelar pelo cumprimento dos prazos regimen

tais;
VII - homologar acordos de lideranças.
§ 19 - Da decisão de questão de ordem será ad-

mitido recurso para o Plenário, até o encerramen
to da reunião em que tiver sido proferida, desde

que subscrito pela maioria dos membros da Câmara.
§ 29 - Verificada perda de prazo regimental, o

Presidente poderá avocar o processo, caso em que
adotará providências para suprir a falha, em co-
laboração com as lideranças.

§ 39 - A não-homologação de acordo de lideran-
ças deverá ser justificada.

19-SECRETARIO

Art. 89 - Ao 19-Secretário compete:
1 - elaborar as atas das reuniões plenárias;
II - proceder às chamadas regimentais;
III - proceder à leitura do expediente;
IV - despachar a matéria do expediente;
V - zelar pela guarda das proposições;
VI - registrar as discussões e votações;
VII - autenticar documentos;
Art. 99 - Ao Vice-Presidente e ao 29-Secretá-

rio compete substituir, respectivamente, o Presi
dente e o 19-Secretário, nas ausências e impedi-
mentos.

DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 10 - Durante o processo de elaboração da
Lei Orgânica, as reuniões da Câmara serão ordiná
rias, extraordinárias, especiais e solene.

§ 19 - As reuniões ordinárias realizar-se-ão às
segundas e quintas-feiras, com inicio às 19 ho-
ras e término às 22 horas, salvo prorrogação, que
não excederá a urna hora e trinta minutos.

§ 29 - As convocações extraordinárias da Câma-
ra serão feitas de oficio, pelo Presidente, ou a
requerimento de um terço de seus membros, ou a
requerimento unânime do colégio de lideres.

§ 39 - As reuniões especiais são as que se des
tinam a defesa de sugestões e emendas populares
ou a exposição sobre temas relacionados com a Lei
Orgânica.

§ 49 - A reunião solene destina-se à promulga-
ção da Lei Orgânica, com a prestação dos compro-
missos legais.

§ 59 - Para abertura das reuniões a que se re-
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ferem os § 19 e 29, é necessário "quorum" de um
terço dos membros da Câmara.
Art. 11 - As reuniões ordinárias e extraordiná

rias desenvolver-se-ão do seguinte modo:
1 - primeira parte, com duração de urna hora,

destinada à leitura da ata e do expediente e aos
oradores inscritos, cada um dos quais disporá de
cinco minutos e falará por urna única vez;

II - segunda parte, com duração de duas horas,
destinada à discussão e votação da matéria da pau
ta relativa à Lei Orgânica.

§ 19 - Esgotada a matéria da pauta, será dada
a palavra a orador inscrito para, no prazo máxi-
mo de vinte minutos, tratar de matéria relativa
à Lei Orgânica.

§ 29 - A Presidência encerrará a reunião, de ofi
cio ou a requerimento, desde que verificada a me
xistência de "quorum" regimental para os traba-
lhos.
Art. 12 - As deliberações, no processo de ela-

boração da Lei Orgânica ou sobre matéria inciden
te, serão tomadas pela maioria de dois terços dos
membros da Câmara, através de processo nominal de
votação.

Parágrafo único - O Plenário poderá decidir pe
lo processo secreto de votação, a requerimento de
um terço dos membros da Câmara.
Art. 13 - Será permitido a qualquer pessoa de-

centemente trajada assistir às reuniões, vedada
manifestação de aplauso ou de reprovação.

ATAS

Art. 14 - Lavrar-se-á ata de cada reunião, a
qual será lida na reunião subseqfiente e conterá
a indicação do seu número, a data e o horário do
seu inicio e término, o nome de quem a tenha pre
sidido, o registro das substituições na presidên
cia, se houver, a relação dos vereadores presen-
tes e ausentes e uma súmula do expediente lido e
dos trabalhos desenvolvidos.

§ 19 - A ata, lida em Plenário, será assinada
pelo Presidente e pelo Secretário.

§ 29 - Será licito ao vereador encaminhar à Me
sã, até o término da reunião, para inclusão na ata
ou arquivo nos autos do processo, as razões es-
critas do seu voto, bem como discursos adstritos
à matéria objeto de discussão ou votação, desde
que não contenham alusões pessoais de qualquer na
tureza.

DA COMISSÃO ESPECIAL

Art. 15 - A Comissão Especial será composta de
um terço dos membros da Câmara, escolhidos em elei-
ção, assegurada a participação dos partidos que
nela tenham representação.

§ 19 - Haverá tantos suplentes quantos forem os
titulares, respeitada, neste caso, também a pro-
porcionalidade dos partidos.

§ 29 - A eleição da Comissão e do Relator se da
rã na primeira reunião subseqüente à data da pro-
mulgação desta Resolução.

§ 39 - Na reunião de instalação da Comissão Es
pecial, serão eleitos o seu Presidente e o seu
Secretário.

§ 49 - Na ausência do titular, convocar-se-á o
suplente, observados a ordem de suplência e o par
tido.

Art. 16 - Compete à Comissão Especial:
1 - receber sugestões com vistas à elaboração

do projeto da Lei Orgânica;
II - elaborar o projeto da Lei Orgânica;
III - receber emendas ao anteprojeto;
IV - emitir parecer sobre o projeto, sobre as

emendas e demais matérias pertinentes ao proces-
so, salvo as de caráter administrativo;
V - apresentar substitutivo para votação em pri

melro turno.
Art. 17 - Ao Vereador não integrante da Comis-

são Especial é facultado participar das reuniões
e dos debates, na Comissão, vedando-se-lhe o vo-
to.
Art. 18 - A Mesa colocará à disposição da Co-

missão os servidores e serviços da Secretaria da
Câmara necessários ao regular funcionamento dos
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trabalhos.
§ 19 - A requerimento da Comissão ou do Rela-

tor, o Presidente da Câmara poderá contratar até
dois consultores externos.

§ 29 - Poderá ser constituído grupo de apoio e
mobilização de voluntários, sem ônus para os co-
fres públicos.
Art. 19 - Os quinze primeiros dias contados da

promulgação da Constituição do Estado são desti-
nados à coleta de sugestões pelos Vereadores epe
lã Secretaria da Câmara, que as encaminharão à Co
missão Especial.

Parágrafo único - A Comissão Especial realiza-
rá pelo menos quatro audiências públicas, de que
participarão o Poder Executivo e entidades repre
sentativas de segmentos da comunidade, para cole
ta de subsídios, com vistas à elaboração do ante
projeto da Lei Orgânica, permitida a defesa de
sugestões por populares.
Art. 20 - O Relator terá o prazo de quinze dias,

contados do término do prazo estabelecido no ar-
tigo anterior, para apresentação do anteprojeto
à Comissão.

Parágrafo único - Do anteprojeto serão extrai-
dos avulsos para cada Vereador à Câmara Munici-
pal, permanecendo seu texto em livro próprio, na
Secretaria da Câmara, à disposição do público, pa
rã consulta.
Art. 21 - Os dez dias subseqüentes à distribui

ção do avulso serão destinados à apresentação de
emendas pelos Vereadores, dispensado o apoiamen-
to, ou por um mínimo de trezentos eleitores, em
lista que conterá os respectivos endereços e tí-
tulos eleitorais, organizada por entidade legal-
mente constituída, que se responsabilizará pela
idoneidade das assinaturas.
Parágrafo único - Esgotado o prazo a que se re

fere este artigo, o Relator emitirá, no prazo de
dez dias, parecer sobre as emendas.
Art. 22 - Nos oito dias subseqüentes, a Comis-

são discutirá o anteprojeto e as emendas recebi-
das.

§ 19 - Findo o prazo previsto neste artigo, o
Relator terá o prazo de dez dias para elaborar o
projeto da Lei Orgânica, com as alterações intro
duzidas pela Comissão.

§ 29 - o projeto será entregue pelo Presidente
da Comissão ao Presidente da Câmara na primeira
reunião plenária.

DO PROJETO DA LEI ORGÂNICA

Art. 23 - Ao receber o projeto da Lei Orgânica,
o Presidente da Câmara ordenará sua leitura e o
incluirá na ordem do dia da reunião seguinte, pa
rã discussão em primeiro turno, pelo prazo de
quinze dias, findo o qual será a discussão auto-
maticamente encerrada.

§ 19 - Nos primeiros oito dias, a Mesa recebe-
rã emendas, que serão apresentadas em formulário
próprio, com justificação escrita.

§ 29 - Não serão permitidas emendas que digam
respeito a mais de um artigo, salvo as popula-
res, que ficam adstritas a um único assunto.

§ 39 - As emendas podem referir-se a expres-
sões, alínea, inciso ou parágrafo, isoladamente.

§ 49 - É facultada a apresentação de emenda p0
pular, durante a discussão em primeiro turno, aten
didas as exigências estabelecidas no art. 21.

§ 59 - Em Plenário poderá usar da palavra, pa-
ra discussão e para encaminhamento de votação de
emenda popular, pelo prazo de quinze minutos, um
dos seus signatários previamente inscrito.

§ 69 - Poderão ser convocadas até duas reunioês
especiais para debates sobre emendas populares.
Art. 24 - Na discussão de cada titulo do proje

to, o Vereador poderá falar uma única vez, pelo
prazo de até dez minutos, concedendo-se igual pra
zo ao Relator.
Art. 25 - Encerrada a discussão por falta de ora

dor inscrito ou pelo término do prazo, o projeto
e as emendas serão encaminhados à Comissão para
receberem parecer.-

§ 19 - O Relator emitirá o parecer previo no pra
zo de seis dias e o submeterá à Comissão, que t
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rã quatro dias para apreciá-lo.
§ 29 - No caso de alteração pela comissão, o

Relator fará, em quarenta e oitohoras, a compa-
tibilização do parecer, que será encaminhado à
Mesa.

§ 39 - Findo o prazo regimental, com ousem pa
recer da Comissão, a Presidência incluirá o pro-
jeto na ordem do dia da reunião subseqüente.
Art. 26 - Nas vinte e quatro horas seguintes à

inclusão do projeto na ordem do dia, serão rece-
bidos requerimentos para votação destacada de emen
das, limitados ao número de seis para cada Verea
dor, dispensado apoiamento.

§ 19 - As emendas não destacadas serão votadas
em bloco, segundo a conclusão dos respectivos pa
receres.

§ 29 - As emendas destacadas serão submetidas
a votação segundo a ordem dos dispositivos sobre
os quais incidam, independentemente da presença
do autor do destaque.
Art. 27 - A votação, que se fará no prazo de

dez dias, dar-se-á por títulos, na ordem cresce 
te, não se admitindo preferência, observada a mes-
ma ordem na votação das emendas destacadas.

§ 19 -Ao ser anunciada a votação de cada titu
lo, será facultado o uso da palavra aos Líderes
de Bancadas, ou aos Vereadores por eles indica-
dos, e ao Relator,pelo prazo de dez minutos.
Art. 28 - Poderá ser requerida, pela maioria

dos membros da Câmara, votação em separado de par
te do projeto.

§ 19 - Compreende-se por parte do projeto, pa-
ra efeito deste artigo, o capitulo, a seção ou a
subseção.
§ 29 - A parte destacada será considerada su-

primida do projeto se não obtiver dois terços dos
votos dos membros da Câmara.

§ 39 - No encaminhamento de votação de matéria
destacada, poderão falar, pelo prazo de cinco mi
nutos, um Vereador a favor, outro contra, com pre
ferencia para o autor do destaque, e o Relator.
Art. 29 - Ocorrendo rejeição de titulo, capitu

lo, seção ou subseção, o Relator, no prazo de vin
te e quatro horas, apresentará texto circunscri-
to à matéria, sem prejuízo de igual faculdade atri
buída à maioria da Câmara, repetindo-se a vota-
ção da parte em questão.
Art. 30 - Concluída a votação, a matéria será

encaminhada ao Relator, que, no prazo de dez dias,
redigirá o vencido, que será enviado ao Presiden
te da Câmara.

DISCUSSÃO EM SEGUNDO TURNO

Art. 31 - Recebido o parecer, contendo o venci
do, este será distribuído em avulso e colocado
disposição do público e incluído na ordem do dia
da reunião seguinte para discussão em sequndo tur
no, pelo prazo de até oito dias, findo o qual se
rã a discussão automaticamente encerrada.

§ 19 - Durante a discussão em segundo turno, se
rã facultada ao Vereador apresentação de até cm
co emendas de natureza supressiva ou corretiva.

§ 29 - Na discussão de cada titulo do projeto,
em segundo turno, o Vereador poderá falar, uma
só vez, pelo prazo de cinco minutos, e o Relator,
pelo prazo de dez minutos.
Art. 32 - Encerrada a discussão, por falta de

orador inscrito ou pelo término do prazo, o pro-
jeto e as emendas serão enviados à Comissão para
que sobre eles emita parecer.

§ 19 - O Relator tem o prazo de cinco dias pa-
ra emitir parecer prévio, e a Comissão, três dias
para apreciá-lo.

§ 29 - Findo o prazo regimental, o Presidente
da Câmara incluirá a matéria na ordem do dia da
reunião subseqüente, para votação.

DA VOTAÇÃO EM SEGUNDO TURNO

Art. 33 - Em segundo turno, o projeto será vo-
tado no todo, salvo emendas, e estas serão vota-
das em bloco, salvo destaques, limitados a três
por Vereador.

Parágrafo único - A votação deverá concluir-se
em dez dias.
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Art. 34 - Concluída a votação, a matéria será
encaminhada ao Relator para elaboração do venci-
do em segundo turno e parecer prévio de redação
final, no prazo de doze dias, para o que poderá
contar com o apoio de especialistas.

§ 19 - O parecer prévio será encaminhado à Co-
missão Especial, que terá o prazo de três dias pa
rã apreciá-lo.

§ 29 - Do parecer da Comissão serão extraídos
avulsos e distribuídos aos Vereadores, até qua-
renta e oito horas antes da reunião destinada a
sua discussão e votação.
Art. 35 - Só se admitirá emenda à redação fi-

nal em Plenário, na primeira reunião destinada à
votação e exclusivamente com a finalidade de cor
reção de linguagem, ou de sanar omissão da reda-
ção final em relação ao vencido em segundo tur-
no.
Art. 36 - A discussão limitar-se-á aos termos

da redação e nela poderão tomar parte, uma vez e
por cinco minutos, o autor da emenda, o Relator
e os Líderes de Bancadas.
Art. 37 - Aprovada aredação final, o Presiden

te da Cãmara convocará reunião solene destinada
à promulgação da Lei Orgânica, cujos autógrafos,
em número de quatro, serão assinados pela Mesa,
pelo Relator e pelos Vereadores, vedado qualquer
adendo.

Parágrafo único - Os autógrafos destinar-se-ão
à Câmara Municipal, ao Poder Executivo, à Biblia
teca Municipal e à Casa de Cultura do Município.
Art. 38 - A Secretaria da Câmara organizará do

cumentário completo do processo de elaboração da
Lei Orgânica, do qual constarão fotos, documen-
tos e noticiário.
Art. 39 - Esta resolução entra em vigor na da-

ta da sua publicação.
PRESIDENTE:
19-SECRETARIO:

Término do Processo com
a promulgação da Lei Orgânica

20/3/90

15 primeiros dias - Apresentação de sugestões e
realização de audiências publi
cas

15 dias - Elaboração do anteprojeto pelo
Relator e distribuição de avul
sos

10 dias	- Apresentação de emendas pelos
Vereadores e por populares

10 dias	- Elaboração de parecer pelo Re-
lator sobre as errendas

8 dias	- Discussão e votação do antepro
jeto e das emendas na Comissão

10 dias	- Elaboração do projeto pelo Re-
lator, com as alterações intro
duzidas pela Comissão.

Entrega do projeto pelo Presidente da Comissão
ao Presidente da Câmara.
Leitura do expediente.
Inclusão na ordem do dia da reunião seguinte.
Permanência na ordem do dia por 15 dias; nos
primeiros 8 dias, a Mesa receberá emendas.
Findo o prazo, encerramento automático da dis-
cussão.
Encerrada a discussão, o projeto, com as emen-
das, é encaminhado à Comissão para receber pa-
recer.
6 dias para o parecer prévio do Relator.
4 dias para a Comissão apreciar o parecer pré-
vio.
2 dias para compatibilização do parecer pelo
Relator.
Findo este prazo, com ou sem parecer, o proje-
to é incluído na ordem do dia da reunião seuin
te.
1 dia para destaques de emendas ou requerimen-
to de votação por parte.
Ocorrendo rejeição de titulo, capítulo, seção
ou subseção, abre-se prazo de 24 horas para o

Inicio do Processo
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Relator apresentar novo texto relativo à maté-
ria.

- Conclusão da votação no prazo de 10 dias.
- Redação do vencido, no prazo de 10 dias, pelo

Relator.
- Distribuição em avulso.
- Inclusão em ordem do dia da reunião seguinte.
- Permanência na ordem do dia pelo prazo de oito

dias; encerramento da discussão.
- Durante a discussão, cada Deputado pode apre-

sentar até 5 emendas.
- Remessa do projeto, com as emendas, à Comissão

para parecer.
- Elaboração do parecer prévio pelo Relator no
prazo de 5 dias.

- Apreciação do parecer pela Comissão no prazo de
3 dias.

- Inclusão do projeto na ordem do dia.
- Votação no prazo de 10 dias.
- Encaminhamento do processo ao Relator para ela
borar o vencido e o parecer prévio de redação
final no prazo de 12 dias.

- Apreciação do parecer pela Comissão Especial no
prazo de 3 dias.

- Distribuição de avulsos com antecedência de 48
horas da reunião destinada à votação da reda-
ção final.

- Reunião solene - promulgação.


