
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 002 / 2022

que dispõe sobre

ALTERA A RESOLUÇÃO 936/2018 – NOVO

REGIMENTO  INTERNO  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais,  a Câmara

Municipal de Guaxupé aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º Fica alterado o artigo 12 da Resolução 936/2018 que passa a ter a seguinte

redação:

Art. 12 O mandato dos membros da Mesa, que termina com a posse

dos sucessores, será de 2 (dois) anos, sendo vedada a recondução

para o mesmo cargo na mesma legislatura.

Art. 2º Fica alterado o Caput do Artigo 26 da Resolução 936/2018 que passa a ter a

seguinte redação:

Art. 26 A sessão ordinária desenvolve-se em 4 (quatro) fases:”

Art. 3º Acrescenta  o inciso IV ao Artigo 26 da Resolução 936/2018 que terá a

seguinte redação:

I- ...

II- ...

III- ...

IV - 4.ª Fase, do Grande Expediente.

Art. 4º Fica alterado o Caput do Artigo 31 da Resolução 936/2018 que passa a ter a

seguinte redação:

Art.  31 O  Expediente  se  subdividirá  em:  Pequeno  Expediente  e
Grande Expediente.

Art.  5º Acrescenta  o  artigo  31-A  na  Resolução  936/2018  que  terá  a  seguinte

redação:

Art. 31-A No Pequeno Expediente dar-se-á a:
I - discussão e votação de ata de sessão anterior;
II - leitura de correspondências;
III - leitura de moções;



IV - apreciação de requerimentos de vereadores.

§  1º  O  Pequeno  Expediente  é  destinado  ao  uso  da  Tribuna  por  Autoridades
convidadas pela Presidência da Mesa Diretora, bem como aos líderes parlamentares, que
poderão se manifestar, cada um, pelo prazo máximo de 05 (cinco) minutos, notadamente
para orientar suas respectivas bancadas acerca das proposições a serem apreciadas na
Ordem do Dia, desde que inscritos para tal fim.

§  2º  Poderão  as  comissões  da  Câmara,  por  deliberação  da  maioria  de  seus
membros, até o fechamento da Ordem do Dia, convidar orador para discorrer na Tribuna
sobre assuntos de suas respectivas competências temáticas, com anuência da Presidência.

§ 3º O Pequeno Expediente terá duração improrrogável de 30 (trinta minutos).

Art. 6º Acrescenta o artigo 31-B na Resolução 936/2018 que terá a seguinte

redação:

Art. 31-B No Grande Expediente dar-se-á a:
§  1º  No  Grande  Expediente,  o  inscrito  poderá  fazer  seu
pronunciamento na Tribuna Popular ou no seu Assento no Plenário
da Câmara Municipal, sendo que o tempo de pronunciamento para
cada  parlamentar,  à  exceção  do  Presidente,  será  de  06  (seis)
minutos, podendo os demais inscritos, caso queiram, ceder parte ou
a totalidade de seu tempo para aquele que eventualmente o requeira,
e não se estenderá por mais de 1 (uma) hora.
§  2º  Para  tomar  parte  no  Grande  Expediente  o  vereador  deverá
requerer sua inscrição durante a 1ª Fase da sessão, limitado a 10
(dez) inscritos.
§ 3º No Grande Expediente o prazo de pronunciamento para cada
parlamentar, à exceção do Presidente, é de seis minutos, podendo
os demais inscritos, caso queiram, ceder parte ou a totalidade de seu
tempo para aquele que eventualmente o requeira.
§ 4º A fala no Grande Expediente é exclusiva do orador inscrito, não
se admitindo apartes.
§  5º  Será  cancelada  a  inscrição  do vereador  que,  chamado,  não
estiver presente.

Art. 7º Fica suprimido o 2º do Artigo 54 da Resolução 936/2018.

Art. 8º  Fica alterado §2º do Artigo 60 da Resolução 936/2018 que passa a ter a

seguinte redação:

§2º  Para defender as proposições de sua autoria, o Presidente da

Mesa Diretora, transmitirá a Presidência da Mesa ao seu substituto, e

não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a

discutir.

Art. 9º  Fica alterado §1º do Artigo 65 da Resolução 936/2018 que passa a ter a

seguinte redação:

Artigo 65 […]



§1º  O mesmo Vereador não poderá fazer parte de mais de  cinco

comissões concomitantemente.

Art. 10 Fica alterado o Artigo 71 da Resolução 936/2018 que passa a ter a seguinte

redação:

Art.  71 As  Comissões  Permanentes  são  quinze,  com  a  seguinte

configuração temática:

I – Justiça e Redação;

II – Finanças e Orçamento;

III – Obras e Serviços Públicos;

IV – Educação;

V – Comércio, Indústria e Desenvolvimento;

VI – Direitos Humanos;

VII – Saúde e Assistência Social;

VIII – Juventude e Defesa do Idoso;

IX – Segurança Pública;

X – Meio Ambiente;

XI – Participação Popular;

XII – Defesa dos Direitos do Consumidor e Contribuinte.

XIII – Da Mulher

XIV – Turismo e Cultura

XV – Esporte e Lazer”

Art. 11 Fica alterado o inciso IV, do Artigo 72 da Resolução 936/2018 que passa a

ter a seguinte redação:

Artigo 72 […]

IV – Educação:

a) assuntos atinentes à educação em geral;

b) recursos humanos e financeiros para a educação;

c) relativas à educação e ao ensino;

d) relacionadas com as diretrizes e bases da educação e reformas do

magistério municipal;

e) que envolvam o sistema de concessão de bolsas de estudos com 

finalidade de assistência à pesquisa tecnológica e científica para o 

aperfeiçoamento do ensino;

f) que digam respeito ao desenvolvimento do programa de merenda 



escolar junto aos estabelecimentos da rede oficial de ensino do 

Município;

g) que digam respeito à educação inclusiva.

Art. 12 Ficam criados os incisos XIII, XIV e XV ao Artigo 72 da Resolução 936/2018

com a seguinte redação:

XIII – Da Mulher:

a) receber, avaliar e proceder as investigações e denúncias relativas 

às ameaças dos interesses e direitos da mulher;

b) fiscalizar e acompanhar programas governamentais e não 

governamentais de políticas públicas para as mulheres e aos 

relativos a interesses e direitos da mulher;

c) colaborar com entidades nacionais e internacionais que atuem na 

defesa dos interesses e dos direitos da mulher;

d) trabalhar em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos 

Humanos e Cidadania, bem como junto às demais comissões, 

especialmente quando houver ameaças à violação dos direitos da 

mulher nas diferentes fases da sua vida;

e) pesquisar e estudar a situação das mulheres no município de 

Guaxupé;

f) dar parecer em projetos pertinentes à questão da mulher;

g) assegurar o cumprimento das políticas públicas dispostas na "Lei 

Maria da Penha" e demais legislações vigentes.

XIV – Cultura e Turismo:

a)desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico,

arqueológico, artístico e científico;

b)promoção e defesa da livre manifestação de pensamento, da 

expressão de atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação;

c) diversões e espetáculos públicos;

d) datas comemorativas;

e)homenagens cívicas;

f) relativas ao turismo. 

XV – Esporte e Lazer:

a) relacionadas ao esporte, à recreação e ao lazer; 



b) programas para difusão e prática de esportes;

c)  programas  para  a  inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência  em

modalidades esportivas através do paradesporto;

d) política municipal de esporte, lazer e paradesporto;

e)  assuntos relacionados à colaboração com entidades públicas  e

não-governamentais,  que  atuem  no  esporte  em  geral,  e/ou

paradesporto;

f)  implantação  de  unidades  e  programas  de  esporte,  lazer  e/ou

paradesporto relativos a custo/benefício;

g) concessão de subvenções sociais a entidades envolvidas na área

de esporte, turismo, lazer e/ou paradesporto.

Art. 13 Fica alterado o Caput do Artigo 77 da Resolução 936/2018, passando a ter

a seguinte redação:  

Artigo 77 Ao término de seus trabalhos a Comissão Parlamentar de

Inquérito  apresentará  relatório  circunstanciado  com  as  suas

conclusões, ao qual se dará publicidade e será encaminhado:

Art. 14 Fica alterado o inciso III do Artigo 100 da Resolução 936/2018, passando a

ter a seguinte redação:  

Artigo 100 [...]

III – não guarde identidade ou semelhança com lei em vigência ou

com outra matéria em tramitação;

Art. 15 Fica alterado o §1º do Artigo 104 da Resolução 936/2018, passando a ter a

seguinte redação:

Artigo 104 [...]

§1º  Caso  a  Comissão  de  Justiça  e  Redação,  após  a  análise

preliminar de admissibilidade de que trata o caput, se manifeste pelo

prosseguimento  da  proposição,  esta  seguirá,  se  for  o  caso,  para

outras comissões determinadas no despacho do Presidente.

Art. 16 Fica alterado o §2º do Artigo 107 da Resolução 936/2018, passando a ter a

seguinte redação:

Artigo 107 […]

§2º A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá

constituir  objeto  de  novo  projeto  na  mesma  sessão  legislativa,



mediante  proposta  de  maioria  absoluta  dos  membros  da  Câmara

Municipal, conforme §1º do Artigo 91 da Lei Orgânica do Município

de Guaxupé/MG. 

          

Art.  17  Fica  alterado  o  artigo  125  da  Resolução  936/2018,  passando  a  ter  a

seguinte redação.

Art. 125 Os projetos de lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes

Orçamentárias  e  da  Lei  Orçamentária  Anual  serão  distribuídos  à

Comissão  de  Finanças  e  Orçamento,  com  ciência  a  todos  os

vereadores, para, no prazo de até quarenta e cinco dias, receberem

parecer.

        

Art. 18 Fica alterado o § 2º do artigo 125 da Resolução 936/2018, passando a ter a

seguinte redação.

Artigo125 […]

§2º  Nos  primeiros  30  dias  do  prazo  previsto  neste  artigo  os

vereadores  poderão,  diretamente  à  Comissão  de  Finanças  e

Orçamento, apresentarem emendas aos projetos.

Art. 19 Fica incluído o §8º ao artigo 125 da Resolução 936/2018, com a seguinte

redação.

§8º  Recebido  os  projetos  de que tratam o caput,  a Comissão de

Finanças e Orçamento deverá agendar audiência pública dentro dos

primeiros 15 dias do recebimento dos projetos de que tratam o caput.

Art. 20 Fica criado o inciso XIII ao Artigo 177 da Resolução 936/2018, passando a

ter a seguinte redação:

Artigo 177 […]

XIII - pedido de vista à proposição;

Art. 21 Fica criado o §3º ao Artigo 182 da Resolução 936/2018, passando a ter a

seguinte redação:

Artigo 182 […]

§3º - A organização e o andamento de audiência pública temática,

por  ventura,  designada  por  uma das  Comissões  Permanentes  da

Câmara  Municipal,  serão  de  inteira  responsabilidade  de  seu

Presidente e demais membros destas Comissões Permanentes ora



proponentes, podendo ainda contar com o auxílio da equipe técnica e

de servidores da Câmara Municipal,  se necessário,  e em especial

podendo ser solicitada a colaboração e a participação da Comissão

de Participação Popular. 

Art.  22  Esta  Resolução  entra  em vigor  em 01/01/2023,  revogando-se  as

disposições em contrário.

Plenário Maria Gabriela Monteiro Melo, Câmara Municipal de Guaxupé.

Em 23 de NOVEMBRO de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente 

Câmara Municipal de Guaxupé



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 002 / 2022

que dispõe sobre

ALTERA A RESOLUÇÃO 936/2018 – NOVO

REGIMENTO  INTERNO  DA  CÂMARA

MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, 

Câmara Municipal de Guaxupé/MG

O presente projeto trata de alterações pontuais no regimento interno para
melhor andamento dos trabalhos na Câmara Municipal e mais agilidade no processo
legislativo.  Em  linhas  gerais,  o  Regimento  Interno  da  Casa  foi  totalmente
reformulado em 2018, com muitas inovações, que precisaram ser convalidadas na
prática do dia a dia, sendo, portanto, necessárias pequenas adequações do ponto
de vista da atual Mesa Diretora da Câmara.

Propusemos  a  alteração  da  composição  das  Comissões  Parlamentares
Permanentes,  dando  mais  flexibilidade  para  os  vereadores  escolherem  quais
Comissões  irão  compor,  permitindo  que  parlamentares  participem  de  mais
comissões temáticas.

Também estão sendo modificadas e criadas novas comissões permanentes:
a  de  Educação  e  Cultura,  foi  dividida  em  Comissão  de  Educação  e  também
Comissão de Cultura e Turismo, acompanhando a mesma lógica das secretarias
municipais;  levando-se  em  consideração  a  importância  da  mulher  em  nossa
sociedade e visando zelar por todas, está sendo criada a Comissão da Mulher; por
fim também fica criada a Comissão de Esporte, que passará a acompanhar mais de
perto as ações relacionadas a essa temática em nosso município.

O trâmite de Projetos também está sendo alterado para que o Presidente
despache  somente  uma  vez  e  este  seja  encaminhado  para  as  Comissões
Pertinentes, dando mais celeridade ao processo legislativo. Atualmente o despacho
é feito à Comissão de Justiça e Redação, apenas, e após deliberação por parte
desta comissão o projeto retorna à Mesa Diretora para que o Presidente despache
para as demais.

O prazo para  apresentação de emendas às  Leis  Orçamentárias  também
está  sendo  ampliado,  tendo  em  vista  a  complexidade  da  referida  matéria  e
adequando ainda o prazo para realização de Audiência Pública, onde serão ouvidas
possíveis  demandas  da  população  e  realizada  as  emendas  que  os  vereadores
entenderem pertinentes.



Por último, está sendo proposto que os pedidos de vista das proposições
passem  a  ser  referendados  pelo  Plenário  e  não  por  decisão  monocrática  da
Presidência.

Além de  demais  modificações  que  facilitam o  andamento  de  análise  de
proposições, assim como flexibiliza e desburocratiza o processo legislativo interno
da Casa.

Por todo o exposto, pede-se dos nobres vereadores a análise e aprovação
da presente proposta.

Plenário Maria Gabriela Monteiro Melo, Câmara Municipal de Guaxupé.

Em 23 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente 

Câmara Municipal de Guaxupé
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