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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

ATO DA MESA No 003/2018 

"Jnstitui o Regimento Interno da Cámara de Vereadores Mirins, 

revoga o Ato da Mesa n'00712017 e dá outras providéncias." 

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 
atribuiçOes legais e regimentais 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. 

TfTULO I 

DISPOSIcOES PRELIMINARES 

CAPITULO I 

ELEI(;A0 

Art. 10  0 processo de eleição dos Vereadores Mirins sera' orientado e dirigido pela Câmara 

Municipal de Itapevi, corn a participacao da Escola do Parlamento Doutor Osmar de Souza, 

demais órgãos competentes e das escolas, constará do seguinte: 

I as escolas interessadas em participar comunicam o fato a Câmara Municipal de Itapevi 

ate o ültimo dia ütil de fevereiro e esta ihes encaminha as informaçOes gerais sobre o 

processo de votação; 

II - as escolas credenciadas no Programa Vereador Mirirn, para efeito de eleiçao, serão 

divididas em 3 (três) grupos, a fim de que seja estabelecida proporcionalidade dos alunos no 

MunicIpio. Os grupos e as vagas serão divididos da seguinte forma: 

a) Grupo A: formado por escolas que contenham ate 500 alunos aptos a votar, que 

concorrerAo a 6 (seis) vagas; 

b) Grupo B: formado por escolas que contenham de 501 a 900 alunos aptos a votar, que 

concorrerão a 6 (seis) vagas; 

c) Grupo C: formado por escolas que contenham mais de 900 alunos aptos a votar, que 

concorrerAo a 5 (cinco) vagas. 
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111 - cada escola elegerá apenas I (urn) vereador e 1 (urn) suplente; 

IV - os alunos interessados em concorrer a uma vaga na Câmara Municipal Mirim, que 

estejam cursando do 50  ao 9° ano do ensino fundamental regular, inscrever-se-ão nas 

escolas e farAo sua campanha junto aos eleitores estudantes, das mesmas series da respectiva 

escola, para a consequente eleiçâo no rnês de marco, sendo que somente votarâo os alunos 

que estejarn cursando do 5° ao 90  ano; 

V - as escolas inscritas deverão apresentar no mmnimo 2 (dois) candidatos. 

a) A escola tern urn prazo de 5 (cinco) dias titeis após a inscrição para substituiçAo ou 

desistência de candidaturas, após esse prazo näo sera possIvel, salvo por motivo relevante, 

devidamente comprovado. 

b) Caso haja desistência de algum candidato, deixando a escola de conter o nümero minimo 

estabelecido de 2 (dois) candidatos, será exciulda do processo. 

VI - a campanha envolve apresentaçAo da plataforma de trabaiho do candidato, panfletos, 

cédulas e siglas partidárias corn nomes temáticos, num movimento semeihante as campanhas 

eleitorais; 

VII - escolha do vereador mirim sera' feita pelo critério de Indice de comparecimento as 

urnas no dia da eleiçâo. 

a) 0 Indice de comparecimento das urnas sera' verificado da seguinte forma: Quantidade de 

alunos votantes, multiplicado por 100 e dividido pela quantidade de estudantes aptos a votar 

na unidade escolar. As 17 escolas que obtiverarn os maiores Indices de presença as urnas, 

respeitando as determinaçôes do inciso II deste artigo, conquistarão uma vaga na Camara 

Mirirn. 

b) A cadeira da unidade escolar que garantir uma vaga pelo Indice de comparecimento sera' 

ocupada pelo candidato que atingir o major percentual em sua escola, sendo a seguinte 

formula de cálculo percentual por candidato: Quantidade de votos recebidos pelo aluno, 

multiplicado por 100 e dividido pela quantidade de votos computados na unidade escolar. 

VIII— os candidatos da unidade escolar que ficarem na segunda colocaçAo serAo considerados 

suplentes, podendo ocupar a vereança mirim quando o titular trocar de escola, desistir ou 

perder o mandato ou licenciar-se para tratar de saüde. 
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IX - havendo empate nas apuraçoes, corn relaçao ao criterlo cle indice de comparecimento as 

urnas, o desempate se dará na seguinte ordern: 

a) Unidade escolar corn major nümero de alunos; 

b) Unidade escolar que permaneceu major nüniero de legislaturas sern eleger vereador 

mirim; 

X - Havendo empate entre os candidatos, os critérios de desempate se darão na seguinte 

ordem: 

a) 0 candidato que estiver na série superior; 

b) 0 candidato de major idade. 

XI - os alunos eleitos e seus suplentes serão diplomados pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Itapevi, e os dernais participantes receberão certificados de participação, em 

reunião solene, em data a ser estabelecida pela Mesa Diretora, corn a presença dos diretores 

das escolas que tiverem representantes eleitos. 

Art. 2° 0 mandato do Vereador Mirirn sera' de urn ano, vedada a reeleição e respeitando o 

recesso parlamentar. Encerrar-se-á no mês de abril em Sessão Solene, corn a presença dos 

Vereadores da Câmara Municipal de Itapevi. 

CAPfTULO Ii 

SEDE 

Art. 3° Os Vereadores Mirins reunir-se-ão mensalmente, no Plenário da Câmara Municipal 

de Itapevi. 

CAPITULO III 

REUNIAO DE INSTALAçAO 

SE cÁO i 

COMPROMISSO E POSSE DOS ELEITOS 

Art. 4° A Cârnara dos Vereadores Mirins instalar-se-á no mês de abril, 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. 
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Art. 50  0 Presidente da Cârnara Municipal, nesta solenidade, tomará o compromisso e 

empossaré os eleitos, através da leitura do compromisso, de pé, acompanhado por todos os 

Vereadores Mirins. 

Art. 6° 0 compromisso se dará nos seguintes termos: "Prometo desempenhar fielmente o 

meu mandato, prornovendo o bern geral do MunicIpio de Itapevi dentro das normas 

constitucionais". 

Art. 7° 0 Vereador Mirim, secretário dos trabaihos, fará a chamada nominal dos seus pares, 

Os quais declararAo pessoalmente: "Assim prometo", assinando em seguida o termo de 

posse. 

Parägrafo ünico. No ato da posse os Vereadores Mirins receberão urn exemplar do 

Regimento Interno dos Vereadores Mirins da Câmara Municipal de Itapevi. 

SEAO H 

REUNIAO PREPARATORIA 

Art. 8° Os Vereadores Mirins deverão, obrigatoriamente, assistir a uma reunião ordinária da 

Câmara Municipal. 

Parágrafo ónico. A presença nesta reunião deverá ser comunicada ao Presidente do Poder 

Legislativo Municipal que fará registrar na ata da reunião ordinária da Câmara Municipal. 

Art. 9° Na primeira reunião, após a posse, caberá a Secretaria Geral da Câmara Municipal 

informar os Vereadores Mirins sobre a estrutura organizacional do Poder Legislativo e seu 

funcionamento administrativo. 

Parágrafo. ünico. 0 estagio inicial ocorrerá no rnês de abril, terá o acompanhamento das 

Assessorias Legislativas e JurIdicas, que apresentará o Processo Legislativo Municipal. 

sEcAo HI 

ELEIçAO DA MESA DIRETORA 

Art. 10. A Mesa Diretora sera' composta pelo Presidente, Vice-Presidente, 1°, 2° e 3° 

Secretários Mirins, cujo mandato sera' de urn ano. 

Art. 11. A eleição da Mesa Diretora será real izada sob a presidência do Vereador Mirim mais 

velho, secretariado por urn Vereador Mirim "ad hoc". 
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Art. 12. A eIeiço sera aberta, mediante cedula Unica, contendo Os nomes dos candidatos 

isolados a Presidente, Vice-Presidente e Secretários Mirins. 

Parágrafo ünico. Considerar-se-ão eleitos os que obtiverem o major nümero dos votos e, 

em caso de empate, seth considerado eleito o Vereador Mirim de major idade. 

Art. 13. A eleiçao da Mesa Diretora, real izar-se-á, obrigatoriamente, na primeira sessAo 

legislativa da Câmara Mirim. 

SE cÁO iv 

ATRIBuIc0Es 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 conclusôes dos trabaihos realizados pela Câmara dos 

Vereadores Mirins; 

I II! - representar a Câmara dos Vereadores Mirins perante o Presidente do Poder Legislativo 

Municipal e demais autoridades; 

IV -  conceder ou negar a palavra aos oradores, não permitindo divagaçOes ou apartes 

estranhos aos assuntos em discussão; 

V - votar somente nos casos em que ocorra empate; 

VI 	

1

-  designar os membros das comissOes permanentes e especiais; 

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 - icr as matérias do expediente. 

Art. 16. Cabe aos Secretários Mirins: 

I - fazer a chamada dos Vereadores Mirins nas reuniôes; 

II - substituir o Presidente Mirim na ausência do Vice-Presidente Mirim; 
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III - elaborar as atas das reuniOes: 

IV - inscrever os oradores para uso da palavra; 

V - ler a ata da reunião anterior. 

TITULO Ii 

VEREADORES MIR1NS 

CAPITULO I 

DIREITOS E DEVERES DOS VEREADORES MIRINS 

Art. 17. Aos Vereadores Mirins competem os seguintes direitos: 

I - participar de todas as discussOes e deliberaçOes do plenário; 

II - votar e ser votado na eleição da mesa diretora mirirn, na forma regimental; 

III - apresentar proposicôes que visern 0 interesse coletivo; 

IV - transporte ate a Cârnara Municipal de Itapevi para comparecirnento as reuniOes da 

Cârnara Mirim. 

Art. 18. São 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 Câmara Municipal de Itapevi, os 

funcionários e seus pares Vereadores Mirins; 

IV - comparecer pontualmente as reuniôes plenárias, de comissôes e aos comprornissos aos 

quais for designado; 

V - residir no MunicIpio de Itapevi; 

VI —justificar ausência através de aviso dos pais, ofIcio da escola ou atestado medico; 

VII - atender ao regime de controle de frequência escolar. 

CAPITULO II 

PERDA DO MANDATO, LICENA E RENUNCIA 

Art. 19. Perderá o mandato o Vereador Mirim que: 
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I - for insubordinado ao Presidente Mirim ou as regras contidas neste regimento: 

II - deixar de comparecer a 3 (trés) reuniOes de maneira injustificada: 

III - em caso de abandono e/ou evasão escolar; 

IV - sofrer punicão disciplinar na escola: 

V— deixar de residir no MunicIpio de Itapevi. 

Art. 20. A extinção do mandato do Vereador Mirim verificar-se-á quando: 

I - ocorrer falecimento: 

11— ocorrer renincia, por escrito. através de oficio dirigido ao Presidente Mirim. 

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

- para tratamento de saide. devidamente comprovado: 

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

Ill - realização de prova na unidade de ensino e/ou demais atividades escolares. 

CAPITULO III 

SUPLENTES 

Art. 22. 0 suplente de Vereador Mirim será 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. 

TITULO III 

REUNIOES DA CAMARA MIRIM 

CAPITULO i 

DIsPosIçOEs GERAIS 

Art. 24. As reuniOes serão: 

I - ordinärias, as realizadas nas quartas-feiras, podendo ocorrer no perlodo matutino. das 09 

as 11 horas, ou no perlodo vespertino. das 14 as 16 horas: 

II - extraordinãrias, as realizadas em dias diversos dos fixados para as reuniOes ordinárias, 

corn duracao maxima de duas horas: 

111 - solenes, as realizadas para homenagens, comemorativas ou cIvicas: 

Rua Arnaldo Sergio Cordeiro dos Neves, 80- Vila Nova Jiapevi - Itapevi - SP - CEP: 06694-090 
Fone: (11) 4141-4472 - vww.camaraitapevi.sp.gov.br  



CAMAR1& MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

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

a) Recaindo a reunião ordinária em feriados, ou em casos de impedimentos, serão transferidas 

para o primeiro dia ütil subsequente. 

b) As reuniOes não poderão ser prorrogadas. 

Art. 25. Qualquer cidadão poderá assistir as reuniOes. 

CAPITULO II 

REUNIOES ORDINARIAS 

SE cÁO I 

ESTRUTURA GERAL 

Art. 26. As reuniôes ordinárias compôem-se das seguintes partes: 

I - Expediente; e 

11 - Ordem do Dia. 

SEçio II 
EXPEDIENTE 

Art. 27. 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 mornento da criança e 

do adolescente, a leitura, discussâo e votação da ata anterior e a leitura e despacho do 

expediente; a segunda sera' destinada aos oradores inscritos. 

§ 10 - Feita a chamada e observando-se a presenca 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 flOSSOS trabaihos". 

§ 
20 - Declarada aberta a reuniAo e após a discussão e votaçAo da ata, o 10  Secretário lerá o 

material do expediente. 

§ 
30 - Terminada a leitura do expediente, o tempo que se seguir sera' destinado aos oradores 

inscritos. 

§ 4° - Os debates deverAo realizar-se corn ordem e, exceto o Presidente, os demais Vereadores 

Mirins deverão falar em pd, sempre se dirigindo ao Presidente Mirim e/ou ao plenário. 
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§ 50 - Os apartes, que são as interrupcôes do orador para indagacão ou esciarecimento relativo 

a matéria em debate, so poderAo ser feitos corn o consentimento do orador. 

Art. 28. Após o Expediente, o Presidente Mirim poderá fazer uso da pa!avra por 3 minutos, 

para comunicaçôes, instruçOes e esciarecimentos. 

Art. 29. As proposiçOes deverão ser protocoladas junto a Secretaria da Escola do Parlamento 

Dr. Osmar de Souza ate o dia 6ti1 anterior a sessão plenária, ate as 17:00h. 

SE do HI 

ORDEM DO DIA 

Art. 30. Findo o expediente. dar-se-ão as diseussôes e votaçöes da matéria da Ordem do Dia, 

cuja leitura será feita pelo I '  Secretário Mirim. 

Art. 31. Durante o tempo destinado as votaçöes nenhum Vereador Mirim poderá deixar o 

recinto das reuniOes. 

§ 
10 - Quando o Presidente Mirim submeter qualquer matéria a votaçao pelo processo 

simbólico, solicitará aos vereadores que forern favoráveis a permanecerem sentados e os 

contrãrios a se levantarem. 

§ 20 - A partir do momento em que o Presidente Mirim declarar a matéria corn discussão 

encerrada. a mesma será encaminhada para votação. 

§ 3° - 0 Vereador Mirim poderá declarar seu voto, justiflcando os motivos que o levaram a 

votar favorável ou contrariamente a matéria. 

CAPfTLLO III 

REUNIAO EXTRAORDINARIA 

Art. 32. As convocaçOes para as ReuniOes Extraordinárias serão feitas pelo Presidente da 

Cãrnara Municipal ou pelo Presidente Mirim, corn a anuência daquele. 

Art. 33. As Reuniôes Extraordinárias realizar-se-ão da mesma forma que as reuniOes 

ordinárias, exceto quanto ao uso da tribuna. 

CAPITULO iv 
REUNIAO ITINERANTE 
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Art. 34. As Reuniôes Itinerantes serão solicitadas através de Requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal de Itapevi e dar-se-ão da mesma forma que as reuniôes 

ordinárias, exceto quanto a ordem do dia. 

Parágrafo ünico - As Reuniöes Itinerantes visam a difusão, nas escolas, dos projetos em 

tramitação na Câmara Municipal, as reais funcoes dos Vereadores e do Poder Legislativo e, 

principalmente, favorecer atividades de discussão e reflexão dos problemas do MunicIpio de 

Itapevi. 

TTULO IV 

ORGAOS DA CAMARA MUNICIPAL MIRIM 

CAPITULO I 

COMISSOES 

SE AO i 
DISPOSIcOES GERAIS 

Art. 35. As CornissOes Legislativas são: 

- permanentes, as que tern por finalidade apreciar os assuntos subrnetidos ao seu exame e 

sobre eles deliberar; 

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

simples dos Vereadores Mirins contendo a finalidade, o nürnero de membros e o prazo de 

funcionamento, para apreciar assuntos extraordinários. 

Parágrafo ónico - Concluldos os trabaihos, a comissão especial apresentara urn relatório 

corn as suas conclusoes para apreciacao do plenario. 

SE AO II 

COMISSOES LEGISLATIVAS PERMANENTES 

SUBSEçAO I 

Art. 36. Cabe as CornissOes Legislativas Permanentes, compostas por trés Vereadores 

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

sujeitas a sua apreciaçAo. 

Parágrafo ünico - Poderão participar dos trabaihos das comissôes pessoas convidadas para 

esciarecirnento das rnatérias. 
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1 V - Comissäo de Kedaçao Final, que apreciará Os aspectos gramatical e lOgico e a técnica 

legislativa dos projetos de lei mirim e emendas a este regimento. 

V - ComissAo Mista, que sera' composta por todos os Vereadores Mirins, corn excecâo 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 

I Vereadores Mirins. 

SE do HI 

ASSESSORAMENTO TECNICO 

Art. 39. No desempenho de suas funçOes, os Vereadores Mirins contarAo permanentemente 

corn o auxIlio e consultoria das Assessorias da Câmara Municipal de Itapevi. 

I T!TULOV 

ELABORAçAO LEGISLATIVA 

CAPITULO I 

PROPOSICOES 

1, 	 SE cAD 

J 	 DISPOSIcOES PRELIMINARES 

Art. 40. Proposicão é toda matéria sujeita a deliberaçao do Plenário e constitui-se em: 
4L X 

I - Emenda ao Regimento Interno Mirim; 

II - Projeto de Lei Mirim; 

III - Moção Mirim; 

IV - Requerimento Mirim. 

SEçAO H 

PROJETO DE LEI MIRIM 

Art. 41. Os Pro jetos de Lei Mirins tern por finalidade sugerir a regulamentacao de matérias 

no âmbito municipal. 

§ 10  - Os projetos, requerimentos, moçOes e emendas mirins considerar-se-do aprovados se 

obtiverem a maioria simples de votos, através de votaçao sirnbólica, em plenário. 

Rua Arnaldo Seiglo Cordeiro das Neves, 80- Vila Nova Itapevi - Itapevi - SP - CE?: 06694-090 
Fone: (11) 4141-4472 - wwwcamaraitapevi.sp.gov.br  



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

Art. 42. Quando os projetos de lei mirim receberem pareceres contrários de todas as 

ComissOes Permanentes serào arquivados. 

SEAO III 

REQUERIMENTO MIRIM 

Art. 43. 0 requerirnento mirim consiste em todo pedido escrito de Vereador Mirim destinado 

a qualquer autoridade. 

SE CÁO IV 

EMENDAS AO REGIMENTO INTERNO MIRIM 

Art. 44. As ernendas ao Regimento Interno Mirim obedecerão ao mesmo trârnite e quorum 

dos Projetos de Lei Mirim e aplicam-se a reforma ou alteracão deste regimento, exceto ao 

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

MocOES MIRINS 

I Art. 45. A moçAo mirim consiste em todo voto de congratulaçOes, pesar ou repüdio. 

Parágrafo ünico - Os votos de pesar não seräo submetidos a votação, apenas despachados. 

TRAMITE DAS PROPOSIçOES 

Art. 46. Aprovadas as proposicOes, será dada ciência a todos os vereadores desta Casa. 

TITULO VI 

I
DISPOSIçOES FINAlS 

Art.47. A Escola do Parlamento Dr. Osmar de Souza da Cârnara Municipal de Itapevi 

realizará curso de formaçao para cidadania corn os Vereadores Mirins, no inIcio dos 

mandatos. 

Art. 48. 0 recesso da Câmara de Vereadores Mirim sera' nos mesmos perlodos da Cârnara 

Municipal de Itapevi. 

Art.49. Cada Vereador Mirim terá urn padrinho que sera' urn Vereador indicado pelo 

Presidente da Casa e aprovado pelo P!enário. 
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faragralo unico - (3 Vereador 1aclrinho clara toclo auxillo para 0 clesempenbo das tunçOes 

do Vereador Mirim. 

Art. 50. As dividas quanto a interpretaçao deste Regimento Interno Mirim serão dirimidas 

pelo Regirnento Interno da Cãmara Municipal de Itapevi. 

Art. 51. As despesas corn a execução deste Ato correrão por conta das verbas próprias do 

orçarnento vigente, suplernentadas, se necessário. 

Art. 52. Este Ato entra em vigorna data de sua publicação. revogadas as disposiçoes em 

contrário, especialmente o Ato d'A Mesa n° 007/2017. 

Câmara Municipal de Itapevi 17 de abrii de 2018. 

VANH 
Presidente 

y 
/ 

RAFAEL ALAN DE MO ES ROMEIRO ERONDINA FERREIRA GODOY 
Vice-Pres ente / 	 ia Secretãria 

ADRIA  
2° Secretário 

NDRADE DA HORA 
Secretário 

Publicada na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de 
Itapevi, aos 17 dias do mês de abril de 2018. 	 ( 

TALES AUGUSTO DALMCHIffALVES 

Superintendente das Coordenadorias 
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