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RESOLUÇÃO Nº 09 DE 2019 

De 10 de Dezembro de 2019 

  

 

“Altera a Resolução 03/2001 - Regimento 

Interno da Câmara Municipal, nos artigos 

que menciona, e dá outras providências”. 

 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, 

Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela 

conferida no artigo 195, da Resolução n.º 03/2001, propõe o seguinte Projeto de 

Resolução: 

 

       Art. 1.º Os artigos do Regimento Interno da Câmara 

Municipal abaixo descritos passam a ter a seguinte redação: 

 

 Art. 3º. A sede da Câmara Municipal é na Praça Miguel     

Chiaradia nº 46, centro, onde serão realizadas as sessões, sendo 

reputadas nulas as realizadas em outro local, observado o art. 

124 e parágrafo único, deste Regimento. 

 

Art. 23. Salvo para o cargo de Presidente, para o preenchimento 

do cargo vago na Mesa, deverá haver nova eleição na fase do 

Expediente da primeira sessão subsequente à vaga ocorrida, ou 

em sessão extraordinária convocada para esse fim, observando 

no que couber o disposto nos arts. 11 a 17.  

 

§ 1º - Vaga a Presidência, assumirá a função em definitivo o 

Vice Presidente. 

 

§ 2º - No caso de não haver candidato para concorrer à eleição 

prevista no “caput” deste artigo, após três tentativas de eleição 

suplementar, em sessões seguidas, assumirá o cargo vago, o 

Vereador mais votado entre os que não participam da Mesa. 

 

Art. 128. De cada sessão da Câmara lavrar-se-á ata dos 

trabalhos contendo, sucintamente, os assuntos tratados a fim de 

ser submetida ao Plenário, devendo a íntegra da reunião ser 

gravada por áudio e vídeo, mantendo-se em arquivo na 

Secretaria legislativa. 
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Art. 102. Toda e qualquer proposição escrita, para constar na 

pauta de sessão ordinária, exceto nos casos previstos no art. 88, 

VIII, IX e X, deverá ser apresentada até 72 (setenta e duas) 

horas de antecedência na Secretaria da Câmara e encaminhada 

ao Presidente. 

 

Art. 123. .... 

 

§ 1º Para assegurar maior publicidade às sessões da Câmara, 

poder-se-á publicar a pauta e o resumo dos seus trabalhos 

através da imprensa, endereço eletrônico oficial, no quadro 

de editais da Câmara Municipal. 

 

Art. 130. ......  

 

§ 5º. No mês de dezembro, em virtude do disposto no artigo 5º 

desta Resolução, as reuniões ordinárias acontecerão na primeira 

e segunda quarta feira. 

 
Art. 135. .... 

 

§ 4º.  O pronunciamento de munícipe na tribuna fica limitado ao 

número de três por sessão, devendo o mesmo requerer sua 

inscrição junto a Secretaria Legislativa com 72 (setenta e duas 

horas) de antecedência, apresentando documento de identidade e 

informando o assunto a ser tratado, para despacho da 

Presidência. 

 

 

Art. 199. A publicação dos expedientes da Câmara observará o 

disposto em ato normativo a ser baixado pela Mesa e serão 

publicados no painel de editais da Câmara. 

 

 

                       Art. 2.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, aos 10 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

 

 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 

             Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

  Submetemos à apreciação de Vossas Excelências o presente Projeto de 

Resolução, que busca melhor definir o Regimento interno desta casa. 

 

  A proposta reside na alteração de alguns artigos com inclusão de 

parágrafos para melhor esclarecer e atualizar nosso Regimento Interno. 

 

                        No momento onde apresentamos este Projeto, entendemos que é ele 

ferramenta de suma importância para o bom andamento dos trabalhos desta casa, com 

sua organização administrativa, dando suporte não somente a nós vereadores, mas aos 

servidores. 

                          

                         Por isto, estamos certos da sua aprovação. 

 

 

 

 Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente 
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PROMULGAÇÃO 

 

Eu, VANILDA APARECIDA FONSECA GALVÃO, Presidente da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, Estado de Minas Gerais, no uso de 

minhas atribuições legais, PROMULGO a RESOLUÇÃO Nº 09 DE 10 DE 

DEZEMBRO DE 2019 que “Altera a Resolução 03/2001 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal, nos artigos que menciona, e dá outras providências”, para que 

surta seus efeitos de direito.  

 

 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 10 de Dezembro de 2019. 

 

 

__________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente da Câmara Municipal  

 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

Certifico para os devidos fins que a RESOLUÇÃO Nº 09 DE 10 DE DEZEMBRO 

DE 2019 que “Altera a Resolução 03/2001 - Regimento Interno da Câmara Municipal, 

nos artigos que menciona, e dá outras providências”, foi publicado no Mural de Avisos 

da Câmara Municipal em 11 de Dezembro de 2019, para conhecimento de todos. 

 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 11 de Dezembro de 2019. 

 

 

__________________________________________ 

Pedro Henrique Martins Simões 

Assessor Legislativo 
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Comissão Justiça, Legislação, Redação e Finanças 

 
 

Projeto de Resolução nº 009/2019 –   Altera a Resolução 03/2011 – Regimento interno 

da Câmara Municipal nos artigos que menciona 
e dá outras providências. 

 
 
 

RELATÓRIO 
 

Esta Comissão cuida de apreciar o Projeto de Resolução nº 09 de 

04 de dezembro de 201 que altera alguns artigos do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores de Córrego do Bom Jesus, visando sua revisão e atualização, tendo em 

vista que deve ser possibilitada uma gestão moderna e eficiente dos trabalhos 

realizados pelo Legislativo Municipal. 

O referido Projeto de Resolução veio acompanhado da 

competente justificativa. 

É o breve relatório. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O Regimento Interno é o documento legal que disciplina o 

funcionamento da Câmara Municipal, sendo a sua elaboração e aprovação 

competência do conjunto de Vereadores em exercício. Este documento deve ser 

compatível com a Lei Orgânica do Município, que é a lei estruturante do poder público 

Municipal, a qual estabelece: 

 

Art. 35. Compete privativamente à Câmara Municipal 

exercer as seguintes atribuições, dentre outras: 

I - .....; 

II - elaborar o Regimento Interno; 

III - dispor sobre a sua organização, funcionamento,......; 
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Art. 51. Os projetos de resolução disporão sobre matérias 

de interesses internos da Câmara e os projetos de decretos 

legislativos sobre os demais casos de sua competência 

privativa. 

 

Como visto, as matérias de competência privativa da Câmara 

Municipal devem ser propostas mediante Projeto de Resolução. Portanto, a forma da 

propositura em análise está adequada. 

 

A iniciativa da proposta por parte da Mesa Diretora encontra-se de 

acordo com os termos do Regimento Interno da Câmara Municipal.  

 

Neste sentido o artigo 25 do Regimento Interno transcreve o texto 

da Lei Orgânica ao dispor: “Compete à Mesa da Câmara privativamente, em 

colegiado:  

 

I - dispor sobre sua organização, funcionamento, .......; 

 

X - proceder à redação das resoluções e decretos 

legislativos; 

 

O Regimento Interno traz ainda que: 
 

Art. 195. Este Regimento Interno somente poderá ser 

alterado, reformado ou substituído pelo voto da maioria 

absoluta dos membros da edilidade mediante proposta:  

I - .........;  

II - da Mesa em colegiado;  

 

 

Art. 143. O sistema de votação, o quorum e os turnos 

obedecerão o artigo 45 da Lei Orgânica do Município, a 

saber:  

I - .......;  

II - ......;  

III - Votação Nominal, maioria de 2/3, turno único e um 2.º 

só se houver requerimento verbal da maioria absoluta do 

plenário na reunião da votação do 1.º turno:  

a) Regimento Interno da Câmara;  
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Portanto, observa-se que o Projeto de Resolução ora em análise 

contempla as normas previstas no Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, 

visto que o mesmo foi proposto pelos membros da Mesa Diretora.  

 

Constata-se, assim, que no procedimento do Projeto de 

Resolução foram observadas as regras procedimentais e de iniciativa previstas no 

Regimento Interno da Câmara Municipal. 

 

Verifica-se, igualmente, que o presente Projeto de Resolução não 

padece de vícios regimentais ou legais, nem há afronta à Lei Orgânica do Município . 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Com estas considerações, entendemos estarem presentes a 

constitucionalidade e legalidade e sendo o Plenário soberano em sua votação, esta 

Comissão recomenda que o projeto seja apreciado e aprovado EM UNICO TURNO, 

sem alterações. 

 
  Sala das Comissões, aos 09 de dezembro de 2019. 

 
 

 

Dario Ribeiro da Fonseca  
Presidente  

 
 
 
 

         José do Carmo dos Santos                                               Benedito Sérgio Bernardes 

                          Relator                    Secretário  
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