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Ato da Mesa n° 007/2017

Interessado: Camara Municipal de Itapevi

Assunto: "Institui Regimento Interno da Camara de Vereadores Mirins e da
outras providencias".

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Estado de São Paulo ATO DA MESA No 007/2017

Inst itui, Regimento Interno da Câmara de Vereadores
Mirins e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas
atribuicOes legais, resolve:

PREAMBULO
Os dezessete Vereadores Mirins componentes desta Câmara, no intuito de integrarem o
Poder Legislativo Municipal corn as escolas, adotam o presente Regimento Interno.

TITULO I
DISPOSIçOES PRELIMINARES
CAPITULO I
ELEIçAO

Art. 10 0 processo de eleição dos Vereadores Mirins será orientado e dirigido pela
Câmara Municipal de Itapevi, corn a participação da Escola do Parlamento Doutor
Osmar de Souza, demais Orgãos competentes e das escolas, constará do seguinte:
I - as escolas interessadas em participar comunicam o fato

a

Cârnara Municipal de

Itapevi ate o dia 12 de marco e esta Ihes encaminha as informaçOes gerais sobre o
processo de votação;
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CAMA1& MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Estado de São Paulo II - os alunos interessados em concorrer a uma vaga na Câmara Municipal Mirim, que
estejam cursando da 4' a 9' série do ensino fundamental regular, inscrever-se-ão nas
escolas e farão sua campanha junto aos eleitores estudantes, das mesmas series da
respectiva escola, para a consequente eleição entre os meses de novembro e fevereiro;
III - a campanha envolve apresentação da plataforma de trabaiho do candidato,
panfletos, cédulas e siglas partidárias corn nomes temáticos, num movimento
semeihante as campanhas eleitorais;
IV - o aluno mais votado de cada escola participará, no prim eiro sábado de abril, corn
todos os outros alunos mais votados das demais escolas, de urn sorteio realizado na sede
da Câmara Municipal de Itapevi, respeitando-se o rnInimo de 30% e o máximo de 70%
para vereadores mirins de cada sexo, considerando-se eleitos os dezessete alunos
prirneiramente sorteados.
VI - os alunos eleitos e seus suplentes serão diplornados pelo Presidente da Câmara
Municipal de Itapevi, e os demais participantes receberào certificados de participacão,
em reunião solene, em data a ser estabelecida pela Mesa Diretora, corn a presença dos
diretores das escolas que tiverern representantes eleitos.
VII - cada Vereador Mirim terá urn suplente, que será o subsequente na ordem de
votação em 20 turno, independenternente de sigla partidária.

Art. 2° 0 maridato do Vereador Mirim sera' de urn ano, vedada a reeleiçâo.

CAPITULO II
SEDE
Art. 3° Os Vereadores Mirins reunir-se-ão quinzenalmente, altemadamente de manhã e
A tarde, no Plenário da Câmara Municipal de Itapevi.
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- Estado de São Paulo CAPITULO III
REUNIAO DE INSTALAçAO
SEçio I
COMPROMISSO E POSSE DOS ELEITOS

Art. 4° A Cârnara dos Vereadores Mirins instalar-se-á na 2' sernana de maio, as 10:00
horas, sob a presidência do Presidente da Câmara Municipal de Itapevi, secretariado por
urn Vereador Mirim "ad hoc", cujos trabaihos dar-se-ão corn o compromisso e a posse
dos eleitos.
Art. 50 Q Presidente da Câmara Municipal, nesta solenidade, tomará o compromisso e
empossará os eleitos, através da leitura do compromisso, de pé, acompanhado por todos
os Vereadores Mirins.
Art. 6° 0 compromisso se dará nos seguintes termos: "Prorneto desempenhar
fielmente o meu mandato, promovendo o bern geral do Municipio de Itapevi dentro
.14

das normas constitucionais".
Art. 7° 0 Vereador Mirim, secretário dos trabaihos, fará a chamada nominal dos seus
pares, os quais declararão pessoalmente: "Assim prometo", assinando em seguida o
termo de posse.
Parágrafo ünico. No am da posse os Vereadores Mirins receberão urn exemplar do
Regimento Interno dos Vereadores Mirins da Camara Municipal de Itapevi.

SE A0 II
REUNIAO PREPARATORIA
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CALMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Estado de São Paulo Art. 8° Os Vereadores Mirins deverão, obrigatoriamente, assistir as duas reuniOes
ordinárias da Câmara Municipal que se seguirem a reunião de instalação da Câmara dos
Vereadores Mirins, sob pena de perda do mandato.
Parágrafo ünico. A presença nestas reuniOes deverá ser comunicada ao Presidente do
Poder Legislativo Municipal que fará registrar na ata das reuniôes ordinárias da Câmara
Municipal.
Art. 9° Na primeira reunião, após a posse, caberá

a

Secretária Geral da Câmara

Municipal informar os Vereadores Mirins sobre a estrutura organizacional do Poder
Legislativo e seu funcionamento administrativo.
Parágrafo ünico. 0 estágio inicial terá o acompanhamento da Assessoria Legislativa,
que apresentará o Processo Legislativo Municipal, de acordo corn o calendário definido
pela Câmara Municipal de Itapevi.

SE (:J0 iii
ELEIçA0 DA MESA DIRETORA

Art. 10. A Mesa Diretora será composta pelo Presidente, Vice-Presidente, 10, 2° e 3°
Secretários Mirins, cujo mandato será de urn ano.
Art. 11. A eleiçao da Mesa Diretora será realizada sob a presidência do Vereador Mirim
mais veiho, secretariado por urn Vereador Mirim "ad hoc".
Art. 12. A eleiçäo será aberta, mediante cédula itnica, contendo os nomes dos candidatos
isolados a Presidente, Vice-Presidente e Secretários Mirins.
Parágrafo iinico. Considerar-se-ão eleitos os que obtiverem o major nümero dos votos
e, em caso de empate, será considerado eleito o Vereador Mirim de major idade.
qc
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CAMARA MUNICIPAL BE ITAPEVI
- Estado de São Paulo Art. 13. Fica vedada a reeleicão para os cargos que compôem a Mesa Diretora na
legislatura subsequente.

ATRIBUIçOES DE SEUS MEMBROS

Art. 14. Cabe ao Presidente Mirim:
I - dirimir dUvidas e disciplinar os atos dos Vereadores Mirins;
II - apresentar a cada dois meses as conclusOes dos trabaihos realizados pela Câmara dos
Vereadores Mirins;
III - representar a Câmara dos Vereadores Mirins perante o Presidente do Poder
Legislativo Municipal e demais autoridades;
IV - conceder ou negar a palavra aos oradores, nào permitindo divagaçOes ou apartes
estranhos aos assuntos em discussão;
V - votar somente nos casos em que ocorra empate;
VI - designar os membros das comissOes permanentes e especiais; e
VII - abrir, presidir, encerrar e suspender as reuniOes plenárias, observando e fazendo
observar as normas deste Regimento.
Art. 15. Cabe ao Vice-Presidente Mirim:
I - substituir o Presidente Mirim em suas ausências e coordenar as atividades das
comissOes permanentes e especiais;
II - ler as matérias do expediente.
Art. 16. Cabe aos Secretários Mirins:
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I - fazer a chamada dos Vereadores Mirins nas reuniôes;
II - substituir o Presidente Mirim na ausência do Vice-Presidente Mirim;
III - elaborar as atas das reuniôes;
IV - inscrever os oradores para uso da palavra;
V - ler a ata da reunio anterior.

TITULO II
VEREADORES MIRINS
CAPfTULO I
DIREITOS E DEVERES DOS VEREADORES MIRINS

Art. 17. Aos Vereadores Mirins compete os seguintes direitos:
I - participar de todas as discussOes e deliberaçOes do plenário;
II - votar e ser votado na eleiçAo da mesa diretora mirim, na forma regimental;
III - apresentar proposiçOes que visem o interesse coletivo; e
IV - receber ajuda de custo.
Art. 18. Säo deveres do Vereador Mirim:
I - obedecer ao Regimento Interno Mirim;
II - comparecer uniformizado as reuniOes a ao recinto da Câmara;
III - respeitar e tratar corn urbanidade os Vereadores da Cârnara Municipal de Itapevi, os
funcionários e seus pares Vereadores Mirins;
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IV - comparecer pontualmente as reuniôes plenárias, de coniissöes e aos compromissos
aos quais for design ado;
V - residir no MunicIpio de Itapevi; e
VI —justificar ausência através de aviso dos pals, oficio da escola ou atestado medico.
CAPITULO II
PERDA DO MANDATO, L10ENA E RENUNCIA

Art. 19. Perderá o mandato o Vereador Mirim que:
1 - for insubordinado ao Presidente Mirim ou as regras contidas neste regimento;
II - deixar de comparecer a 3 (três) reuniôes de maneira injustificada; e
III - deixar de residir no Municipio de Itapevi.
Art. 20. A extinção do mandato do Vereador Mirim verificar-se-á quando:

- ocorrer falecimento; e

11 - ocorrer renCincia, por escrito, através de oficio dirigido ao Presidente Mirim.

Art. 21. 0 Vereador Mirim pode licenciar-se:

I - para tratamento de saide, devidamente comprovado; e

11 - para tratar de assuntos de interesse particular, pelo prazo de 30 dias.

CAPTULO III
SUPLENTES
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Art, 22. 0 suplente de Vereador Mirim sera' convocado pelo Presidente Mirim, no caso de
vaga ou licença, devendo tomar posse na reunião subsequente.

Art. 23. 0 suplente detém todos os poderes inerentes ao Vereador Mirim titular.

CAPiTULO IV
AJUDA DE CUSTO

Art. 24. A Câmara Municipal de Itapevi fixará ajuda de custo, representada pelo
fornecimento de material escolar no início do ano letivo, s*4e transporte e lanche
quando do comparecimento as reuniOes da Câmara de Vereadores Mirim

TITULO Ill
REUNIOES DA CAMARA MIRIM
CAPITULO i
DIsposIcOEs GERAIS

Art. 25. As reuniOes sero:

- ordinárias, as realizadas nas quartas-feiras, alternadamente; a primeira sempre no
perIodo matutino, das 09 as 11 horas e a segunda no perlodo vespertino, das 14 as 16
horas;

II - extraordinãrias, as realizadas em dias diversos dos fixados para as reuniôes
ordinárias, corn duração maxima de duas horas;

III - solenes, as realizadas para homenagens, comemorativas ou civicas;
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-

IV itinerantes, as realizadas fora do recinto da Cãmara Municipal.
-

§ 10 Recaindo a reunião ordinária em feriados, ou em casos de impedimentos, deverão as
mesmas ser transferidas para o primeiro dia Citil subseqUente.

§ 2° As reuniOes não poderão ser prorrogadas.
Art.26. Qualquer cidadão poderá assistir as reuniOes.

Art. 27. Na primeira quarta-feira do mês flea instituIdo o momento cívico corn a execução
do 1-lino Nacional.

CAPITULO ii
REUNIOES ORDINARIAS

SEcÁO z
ESTRUTURA GERAL

Art. 28. As reuniOes ordinárias compOe-se das seguintes partes:
1 Expediente; e
-

II

-

Ordem do Dia.

SE AO ii
EXPEDIENTE

Art. 29. 0 Expediente terá a duração de 60 minutos, improrrogáveis, e sera' dividido em
duas partes: a primeira destinada

a

abertura da reunião, corn a chamada, o momento da
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criança e do adolescente, a leitura, discussâo e votaçào da ata anterior e a leitura e
despacho do expediente; a segunda será destinada aos oradores inscritos.

§ 1° Feita a chamada e observando-se a presença de no minimo sete vereadores, o
Presidente Mirim declarará aberta a reunião, proferindo as seguintes palavras: " Por
haver quorum regimental e sob a protecão de Deus, damos por aberta a presente
reunião, iniciando Os UOSSOS trabaihos".

§ 2° Declarada aberta a reunião e após a discussão e votaçào da ata. o Vice-Presidente lerá
o material do expediente.

§ 3° Terminada a leitura do expediente, o tempo clue se seguir será destinado aos oradores
inscritos.

§ 4° Os debates deverão realizar-se corn ordem e, exceto o Presidente, os demais
Vereadores Mirins deverão falar em pé, sempre dirigindo-se ao Presidente Mirim e/ou ao
plenário.

50

Os apartes, clue são as interrupcOes do orador para indagacão ou esciarecimento
§
relativo a matéria em debate, sO poderao ser feitos corn o consentimento do orador.

Art. 30 . Após o Expediente, o Presidente Mirim poderá fazer uso da palavra por 3
minutos, para cornunicaçOes, instruçOes e esclarecimentos.

Art. 31. As proposiçOes deverão ser protocoladas junto

a Secretaria Executiva no dia ütil

anterior a sessão plenária ate as i 7:00h.

SE A0 III
ORDEM DO D1A
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Art. 32. Findo o expediente, dar-se-ão as discussOes e votaçOes da matéria da Ordem do
Dia, cuja leitura será feita pelo Vice-Presidente Mirim.

Art. 33. Durante o tempo destinado

as votaçôes nenhuni Vereador Mirim poderá deixar o

recinto das reuniOes.

§

10

Quando o Presidente Mirim submeter qualquer matéria

a votação pelo processo

simbólico, solicitará aos vereadores que forem favoráveis a permanecerem sentados e os
contrários a se levantarern.

§ 2° A partir do momento em que o Presidente Mirim declarar a matéria corn discussão
encerrada, a mesma será encaminhamento a votaçAo.
§ 30 0 Vereador Mirim poderá declarar seu voto, justificando os motivos que o levaram a

votar favorável ou contrariamente a matéria.

CAPITULO III
REUNIAO EXTRAORDINARIA

Art. 34. As convocaçOes para as Reuni6es Extraordinárias serão feitas pelo Presidente da
Câmara Municipal ou pelo Presidente Mirim, corn a anuência daquele.

Art. 35. As ReuniOes Extraordinárias realizar-se-ão da mesma forma que as reuniOes
ordinárias, exceto quanto ao uso da tribuna.

CAPiTULO IV
REUNIAO ITINERANTE

Rua Arnaldo Sergio Cordeiro das Neves, 80- Vila Nova Itapevi - Itapevi - SF - CEP: 06694-090
Fone: (11) 4141-4472 - www.camaraitapevi.sp.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Estado de Säo Paulo -

Art. 36. As ReuniOes Itinerantes serào solicitadas através de Requerirnento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal de Itapevi e dar-se-ao da mesma forma que as reuniOes
ordinárias, exceto quanto a ordern do dia.

Parágrafo ánico - As ReuniOes Itinerantes visarn

a difusão, nas escolas, dos projetos em

trarnitação na Câmara Municipal, as reais funçOes dos Vereadores e do Poder Legislativo
e, principalmente, favorecer atividades de discussão e reflexão dos problernas do
MunicIpio de Itapevi.

TITULO IV
ORGAOS DA CAMARA MUNICIPAL MIRIM
CAPITULO I
COMISSOES
SE AO i
DISP0SIcOES GERAIS

Art. 37. As Comissöes Legislativas são:

I - permanentes, as que tern por finalidade apreciar os assuntos submetidos ao seu exarne
e sobre eles deliberar; e

II - especiais, as criadas por deliberação do Presidente Mirim ou requerirnento da rnaioria
-

simples dos Vereadores Mirins contendo a finalidade, o nimero de mernbros e o. prazo de
funcionamento, para apreciar assuntos extraordinários.

Paragrafo Unico. Concluldos os trabaihos, a comissão especial apresentará urn relatOrio
corn as suas conclusOes para apreciação do plenário.

SE AO H
COMISSOES LEGISLATIVAS PERMANENTES
SUBSEcAo

i
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Art. 38. Cabe

as

Comissôes Legislativas Permanentes, compostas por três Vereadores

Mirins, discutir e exarar parecer fundamentado no prazo de 15 dias a todas as matérias
sujeitas a sua apreciacão.

Parágrafo ánico. Poderão participar dos trabaihos das comissOes pessoas convidadas para
esclarecimento de matérias.

Art. 39. As CornissOes Legislativas Permanentes reunir-se-ão, obrigatoriamente, uma hora
antes das ReuniOes Ordinárias.

SUBSEcÁo

ii

COMPETENCIA E TRAMITE DAS COMISSOES LEGISLATIVAS
PERMANENTES

Art. 40. São as seguintes as Comissöes Legislativas Permanentes e seus campos
temáticos:

I - Comissão de Constituicão, Cultura, Justica e Tecnologia; que apreciará:
a) assuntos atinentes a educaçâo em geral, polItica e sistema educacional;
b) desenvolvimento cultural, inclusive patrimôn io h istórico-cultural, artIstico e cientIfico;
c) desenvolvimento tecnolOgico e polItica municipal de informática;
d) assuntos atinentes aos Direitos e Garantias Fundamentais;
e) votos de censura ou aplauso que envolver o nome da Câmara Mirim; e
f) direitos, deveres e licenças dos Vereadores Mirins.
11 - Corn issAo de Lazer, Melo Ambiente, Saide e Desporto; que apreciará:
a) diversâo e espetáculos piblicos, datas comemorativas e homenagens cIvicas;
b) polItica de preservacão do meio ambiente e reciclagem de lixo;
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--- I
c) sistema desportivo municipal e sua organ izacão;
d) assuntos atinentes a saüde do Municipio;
e) açOes, serviços e campanhas de satide pibIica;
f) higiene e assistência sanitária;
g) programas de combate as drogas; e
h) alimentação.
III - Corn issAo de Transporte, Finanças e Agricultura; que apreciará:
a) assuntos atinentes a transporte urbano e trânsito;
b) assuntos relativos a ordem econômica municipal;
c) politica e planeja
mento agrIcola.
IV - ComissAo de Redacão Final, que apreciará os aspectos gramatical e lOgico e a técnica
legislativa dos projetos de lei mirim e emendas a este regimento.
V - Comissäo Mista, que será composta por todos os Vereadores Mirins, corn exceção do
Presidente Mirim, e apreciará as matérias que tramitarem em regime de urgência.
Parágrafo ünico. 0 regime de urgência poderá ser requerido pela maioria simples dos
Vereadores Mirins.

SEdo III
ASSESSORAMENTO TECNICO

14/18

Rua Arnaldo Sergio Cordeiro das Neves, 80 - Vila Nova itapevi - itapevi - SF - CE?: 06694-090
Fone (11) 4141-4472 - wrww.camaraitapevi.sp.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Estado de São Paulo Art. 41. No desempenho de suas funçoes, os Vereadores Mirins contarào
permanenternente corn o auxIlio e consultoria das Assessorias da Câmara Municipal de
Itapevi.
TITULO V
ELABORAçAO LEGISLATIVA
CAP!TULO i

PR0POsIçOEs
SE AO I
DISPOSIçOES PRELIMINARES

Art. 42. Proposição é toda matéria sujeita a deliberaçào do Plenário e constitui-se em:
I - Emenda ao Regimento Interno Mirim;
II - Projeto de Lei Mirim;
III - Moção Mirim; e
IV - Requerimento Mirim.

PROJETO DE LEI MIRIM
Art. 43. Os Projetos de Lei Mirins tern por finalidade sugerir a regulamentação de
matérias no âmbito municipal.
Parágrafo ünico. Os projetos, requerimentos, mocOes e emendas mirins considerar-seAo aprovados se obtiverem a maioria simples de votos, através de votação simbOlica ou
nominal, em plenário.
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Art. 44. Quando os projetos de lei mirim receberem pareceres contrários de todas as
Corn issOes Permanentes serâo arq uivados.

SE AO 111
REQUERIMENTO MIRIM

Art. 45. 0 requerimento mirim consiste em todo pedido escrito de Vereador Mirim
destinado a qualquer autoridade.

SE AO IV
EMENDAS AO REGIMENTO INTERNO MIRIM

Art. 46. As emendas ao Regimento Interno Mirim obedecerào o mesmo trâmite e quorum
dos Projetos de Lei Mirim e aplicam-se

a reforma ou alteraçào deste regirnento, exceto ao

seu artigo 48, que em hipótese alguma poderá ser alterado.

SE AO

v

MocOEs MIRIM

Art. 47. A moção mirim consiste em todo voto de congratulacOes, pesar ou reptidio.
Parágrafo ünico. Os votos de pesar nAo serao submetidos a votaçäo, apenas despachados.

SE ÁO VI
TRAMITE DAS PR0P0sIçOES

Art. 48. Aprovadas as proposicOes, seth dada ciência a todos os vereadores desta Casa.

TITULO VI
DIsPosIcOEs FINAlS
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Art. 49. A Escola do Parlamento Dr. Osmar de Souza da Câmara Municpal de Itapevi,
realizará curso de formacào para cidadania corn os vereadores Mirins , no inicio dos
mandatos.

Art. 50. 0 recesso da Câmara de Vereadores Mirim será nos mesmos periodos da Câmara
Municipal de Itapevi.

Art. 51. Cada Vereador Mirim terá urn padrinho que sera' urn Vereador indicado pelo
Presidente da Casa e aprovado pelo Plenário.
Parágrafo 6nico - 0 Vereador Padrinho dará toda auxulio para o desempenho das funçOes
do Vereador Mirin.

Art. 52. As dCividas quanto

a

interpretação deste Regimento lnterrio Mirim serão

dirimidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapevi.

Art. 53. As despesas corn a execução deste Ato da Mesa correrào por conta das verbas
próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 54. Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicacäo, revogadas as
disposicOes ern contrário.
/2
Câmara Municipal de Itapevi, 19 de setembro de 2017.
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