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     O Projeto POLITIZAR GOIÂNIA é um projeto de extensão da Universidade
Federal de Goiás em parceria com a Câmara Municipal de Goiânia. Em vez de
fazer uso de métodos didáticos tradicionais, tais como cursos, seminários ou
fóruns, o Projeto POLITIZAR GOIÂNIA se propõe a utilizar uma metodologia
excepcional e inovadora. Por meio de simulação das atividades parlamentares,
os participantes serão envolvidos na construção direta de leis, bem como no
encaminhamento de suas propostas para apreciação dos colegas. Logo, baseia-se
em um processo decisório semelhante ao processo legislativo adotado na
Câmara Municipal de Goiânia.

APRESENTAÇÃO

MISSÃO

   Prover aos cidadãos, em especial aos estudantes do ensino médio, o
conhecimento e a vivência acerca dos principais debates sobre políticas públicas
que ocorrem na cidade de Goiânia.

VISÃO

      Visa ser um programa de ensino, de formação política e também profissional,
cujo maior objetivo é aprimorar a relação entre Municipal e Sociedade Civil,
assim proporcionando experiências práticas do nosso processo político
brasileiro. Para além disso, instigar a participação política e social dos
participantes com o debate sobre problemas da sociedade local, regional e do
Brasil, promovendo o debate sobre questões políticas. Despertar, ainda, a
conscientização e a responsabilidade social que cabe a nós brasileiros de
procurar soluções para viabilizar a construção de um país mais justo e
igualitário.
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O POLITIZAR GOIÂNIA tem como objetivo realizar uma simulação da
jornada parlamentar dos parlamentares da Câmara Municipal de Goiânia
que se aproxime ao máximo da realidade, levando em conta as limitações

de tempo e recursos. Antes da simulação o projeto proporcionará
treinamento aos participantes para que possam ter noções práticas e

teóricas sobre as atividades parlamentares.

ANTES DA SIMULAÇÃO

    O treinamento ocorrerá antes da simulação. Serão dois dias de treinamento
presencial. Essa etapa será o primeiro encontro presencial dos participantes e irá
transmitir noções gerais de processo e produção legislativos aos futuros vereadores;
fornecendo informações para a produção dos projetos de lei.
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Treinamento dos vereadores

Líderes partidários e reuniões partidárias

     O Líder de Partido designará, mediante negociação dentro do partido, em qual
Comissão cada vereador deverá atuar. As reuniões ocorrerão nas datas previstas pelo
cronograma da simulação.

Elaboração de projetos de lei

       Cada participante que decidir simular na condição de vereador deve contribuir com
a elaboração de até dois projetos de lei (PL), sobre alguns dos assuntos tratados pelas
comissões do Projeto Politizar Goiânia em conjunto com os colegas de bancada (ou seja,
02 projetos de lei por partido). Os projetos de lei são revisados quanto à forma e
redação pela organização do Projeto Politizar Goiânia e distribuídos para as comissões
competentes.

Produção de relatórios e pareceres

     Os projetos de lei receberão relatórios e pareceres nas comissões nas quais irão
passar também pelos participantes, sendo estes revisados pelos colegas de partido e,
também, pela organização. Os pareceres serão elaborados pelos respectivos relatores
dos projetos de lei.É importante que os participantes, durante a elaboração dos projetos
de lei, notem que no POLITIZAR GOIÂNIA não há um arcabouço jurídico próprio, de modo
que as únicas fontes do Direito brasileiro que devem servir de referência são a
Constituição Federal de 1988, a Constituição Estadual do Estado de Goiás, o RI -
Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia e a Lei Orgânica do Município de
Goiânia



SIMULAÇÃO

6

       Serão 04 (quatro) dias de simulação, sendo no primeiro dia a cerimônia de abertura
e posse dos participantes como Vereadores, em seguida simulação das atividades e
cerimônia de encerramento com entrega de certificados no último dia.

Partidos

      Os partidos propostos serão o PSB, o PDT, o MDB, o PSDB e o PATRIOTA, seguindo
representações ideológicas e retratando em parte os partidos que compõem a Câmara
Municipal de Goiânia nesta legislatura que vai de 2017 a 2020.

       Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB: É um
partido político brasileiro, sendo um de seus fundadores o
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Seu símbolo é
um tucano, nas cores azul e amarelo, e por esta razão,
seus membros são chamados de 'tucanos'. Seu número
eleitoral é o 45.

      Movimento Democrático Brasileiro – MDB: é um partido
político brasileiro de centro. Foi apontado como a legenda
partidária de maior número de  filiados, sendo 2.221.621
filiados em setembro de 2019,  apesar de não ter eleito
nenhum  presidente da república  através do voto direto,
com três  vice-presidentes, que se tornaram presidentes
após falecimento ou impeachment dos presidentes
eleitos. Seu código eleitoral é o 15.



     Patriota - PATRI: é um partido político brasileiro. Obteve
seu registro definitivo no  Tribunal Superior Eleitoral  (TSE)
em  19 de junho  de  2012. Seu  código eleitoral  é o 51. Em
2017, após enquete eletrônica, o comando nacional do
partido deixou a designação de fundação Partido Ecológico
Nacional  (PEN),   renomeação esta autorizada pelo TSE em
26 de abril de 2018.

      Partido Socialista Brasileiro – PSB: é um partido político
brasileiro que segue a ideologia socialista democrática. Foi
criado em 1947 a partir da Esquerda Democrática, até ser
extinto por força do Ato Institucional nº 2, de 1965. Em
1985, com a redemocratização no Brasil, foi recriado. Seu
código eleitoral é 40.

     Partido Democrático Trabalhista – PDT: é um  partido
político brasileiro. Foi fundado em 1979, logo após o início
do processo de abertura política da ditadura militar, sendo
alinhado às  ideologias  trabalhista,  socialista
democrática  e  social-democrata.  Seu símbolo é a "mão
segurando a rosa", representando o  socialismo  e a social-
democracia. O código eleitoral do partido é o 12.
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ANTES DA SIMULAÇÃO

       Espaço para que os líderes partidários possam discutir, planejar, formar possíveis
alianças e fazer orientações de suas bancadas. Durante o primeiro dia de simulação
ocorrerá a reunião de lideranças, onde serão feitas as negociações entre os Líderes de
Partido para a escolha do Presidente da Mesa Diretora, 1° e 2° Secretários, 1° e 2° Vice-
Presidentes e 3° e 4° Secretários. Este espaço também poderá ser reservado para fazer
negociações para a indicação de membros efetivos, para atuar como Presidentes de
Comissões e seus respectivos suplentes.
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Reunião das lideranças

Eleição e posse do Presidente da Câmara Municipal de Goiânia
     Após as discussões da Reunião de Lideranças, os mesmos se reunirão com os
vereadores de seu partido, de modo a orientá-los a respeito das negociações ocorridas e
da eleição para os cargos de Presidência da Casa e das Comissões. Logo após será
realizada a eleição, onde cada vereador, de acordo com sua escolha, irá eleger o
presidente da Mesa Diretora, secretários de mesa e vice-presidentes, antes que sejam
iniciados os trabalhos. A eleição da Mesa geralmente é feita por acordo entre partidos e
concretizada por votação nominal, presente a maioria absoluta dos Vereadores (metade
de todos os membros da Casa + 1). Cada vereador é livre para votar no candidato de sua
preferência. A Organização do Projeto POLITIZAR GOIÂNIA, então, irá apurar os votos e
anunciar o resultado da eleição.

Nomeação dos Presidentes de Comissões
     Logo após eleito, caberá ao Presidente da Casa nomear, à vista de indicação
partidária, membros efetivos das comissões e seus respectivos suplentes. Anunciado o
resultado, matérias serão apresentadas no Plenário e logo após os eleitos tomarão seus
lugares na presidência das Comissões e serão iniciadas as primeiras reuniões de
Comissões.

Comissões
  Art. 22. Assegurar-se-á nas Comissões, tanto quanto possível, a
representação  Proporcional dos partidos que participam da Câmara.Nesta edição do
Politizar Goiânia, os vereadores simulandos irão participar e compor 04 comissões
temáticas. Sendo essas, advindas de comissões permanentes da Câmara Municipal de
Goiânia (total de 20 comissões), que têm por objetivo estudar e emitir parecer sobre os
assuntos submetidos de acordo com sua temática.  Cabe às Comissões permanentes:
discutir e votar projeto de lei, realizar audiências públicas, convocar Secretários do
Município para prestar informações, receber petições, reclamações, representações ou
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades
públicas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e apreciar programas
de obras, planos municipais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir
parecer.  Tendo em vista a responsabilidade de escolha e estruturação das Comissões
Temáticas para que os estudantes do Politizar Goiânia possam elaborar seus projetos de
lei, e assim, discuti-los e votá-los, adaptamos as comissões para possibilitar uma maior
diversidade de temáticas aos projetos de lei.



ANTES DA SIMULAÇÃO

I - presidir as reuniões e zelar pela ordem dos trabalhos;
II - receber a matéria destinada à Comissão e designar-lhe relator;
III - zelar pela observância dos prazos concedidos à Comissão.
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Dos Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões Permanentes:

Atribuições específicas e regimentais das Comissões

Manifestar-se, primeiramente, sobre todos os projetos;
Quanto aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnica
legislativa.

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)
1.
2.

Emitir parecer em processos e assuntos referentes ao acompanhamento e a
investigação de qualquer denúncia de lesão ou ameaça aos Direitos da Criança e do
Adolescente;
Opinar e emitir parecer em processos e assuntos referentes ao cumprimento da
Declaração dos Direitos Humanos;
Fiscalizar e acompanhar os programas do governo municipal relativos à proteção dos
Direitos Humanos;
Colaborar com entidades não-governamentais que atuem na defesa dos direitos
humanos;
Pesquisar e promover estudos relativos à situação dos direitos humanos no Município
de Goiânia.

Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos e Cidadania
(CDCA)
1.

2.

3.

4.

5.

Emitir parecer sobre os processos referentes à Educação, Ensino, Arte, Cultura,
patrimônio histórico e política municipal de Ciência e Tecnologia.

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (CDE)
1.

Opinar e emitir parecer em processos e assuntos referentes ao Estatuto da Cidade,
Plano Diretor, Uso do Solo, Expansão Urbana, Regularização Fundiária e às políticas e
programas de habitação popular;
Legislar sobre os processos referentes à ecologia, poluição, conservação do solo e de
áreas verdes, preservação das nascentes e mananciais, proteção do meio ambiente
em geral.

Comissão de Habitação, Urbanismos, Ordenamento Urbano e Meio Ambiente
(CHMA)
1.

2.



ANTES DA SIMULAÇÃO
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      No âmbito de cada Comissão, os pareceres dos projetos de lei elaborados
pelos participantes serão debatidos e votados. Serão debatidos em cada
Comissão apenas os projetos de lei que tenham relação com seu campo temático.
Haverá, entre as reuniões de Comissão, momentos para a realização de reuniões
intra partidárias, de modo a possibilitar a articulação entre os membros do
partido, avaliação do andamento das votações, bem como avaliação e definição
das alianças e acordos políticos.

Nenhum projeto de lei poderá entrar em choque com aquilo que está
estabelecido e consolidado nas Constituições Estadual e Federal e Lei
Orgânica do Município. No entanto, há de se ressaltar que não será
permitido ao participante apresentar projeto de lei que seja idêntico ou
extremamente parecido com leis que já existam no país ou de projetos de
lei já existentes – podendo configurar a prática de “plágio” -, visto que a
proposta do POLITIZAR GOIÂNIA é que os participantes exercitem sua
criatividade e capacidade de reflexão da situação político-social do Brasil
e de Goiânia. Caso a Organização do POLITIZAR GOIÂNIA identifique
alguma ocorrência de cópia de leis ou projeto de leis, o mesmo será
excluído e desconsiderado das atividades.

ATENÇÃO

       Após todas as reuniões de Comissões, ocorre o último momento do
POLITIZAR GOIÂNIA, a Sessão Plenária. É nesse momento que os projetos de lei
aprovados nas Comissões são submetidos à apreciação e votação de todos os
Vereadores. No Plenário, os projetos podem ser aprovados ou rejeitados em
definitivo, sendo este o órgão máximo da Câmara Municipal.



A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – POLÍTICA BRASILEIRA

     O Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo
situado em determinado território. É a organização política da nação, sendo a entidade
de máxima hierarquia perante outras existentes, assumindo sobre elas ora a regulação
de ação, ora fiscalização, ora controle, ora papel nenhum. Pode permiti-lhes liberdade
total, parcial ou mínima, o que varia de Estado para Estado.
       O Brasil é uma República Federal como forma de Estado. O poder pertence ao povo,
que exerce de maneira indireta através de representantes eleitos – de maneira direta, na
forma de institutos de democracia direta (plebiscitos e referendos). O Brasil adota como
forma de governo o presidencialismo, de regime democrático- representativo. Em nível
federal, o poder executivo é exercido pelo Presidente. É uma república porque o Chefe
de Estado é eletivo e temporário. O Estado brasileiro é uma Federação, pois é composto
de estados dotados de autonomia política garantida pela Constituição Federal e do
poder de promulgar suas próprias Constituições. É uma república presidencial porque as
funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo estão reunidas em um único órgão: o
Presidente da República. É uma democracia representativa porque o povo dificilmente
exerce sua soberania, apenas elegendo o chefe do poder executivo e os seus
representantes nos órgãos legislativos, como também diretamente, mediante plebiscito,
referendo e iniciativa popular. Isso acontece raramente, o que não caracteriza uma
democracia representativa.
    A República Federativa do Brasil é estruturada sob o princípio da Separação de
Poderes, que congrega a tripartição em: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder
Judiciário, conforme estabelece o artigo 2º da Constituição Federal. Por meio destes, o
Estado exerce seu poder político na organização da sociedade brasileira e evita a
concentração de forças em uma única instituição. A cada um dos Poderes do Estado é
atribuída uma função.
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PODER
PRINCIPAL

FUNÇÃO
FUNÇÃO

SECUNDÁRIA

LEGISLATIVO LEGISLAR
ADMINISTRAR/

JULGAR

ELABORA AS LEIS DO PAÍS E FISCALIZA O
EXECUTIVO. ESTADOS E MUNICÍPIOS POSSUEM

LEGISLATIVOS UNICAMERAIS, ONDE UMA ÚNICA
CASA LEGISLATIVA FAZ O TRABALHO DE

ELABORAÇÃO GERAL. A UNIÃO POSSUI UM
SISTEMA BICAMERAL, CHAMADA DE CONGRESSO
NACIONAL. É O PRESIDENTE DO SENADO QUEM

PRESIDE O CONGRESSO NACIONAL. É ELE,
PORTANTO, OCHEFE DO LEGISLATIVO.

EXECUTIVO ADMINISTRAR
LEGISLAR/

JULGAR

GARANTE O CUMPRIMENTO DAS LEIS E PROMOVE
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRESTANDO

SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE. COMPETE AO
PODER EXECUTIVO: A ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO; A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; A

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS; A SANÇÃO DE LEIS
APROVADAS PELO LEGISLATIVO E A

ADMINISTRAÇÃO DE MANEIRA AMPLA DE SEUS
ÓRGÃOS E PESSOAL, COM A PRESTAÇÃO FINALDE

SERVIÇOS PÚBLICOS.

JUDICIÁRIO JULGAR
ADMINISTRAR

/LEGISLAR

O PODER JUDICIÁRIO RESOLVE CONFLITOS
CONFORME AS LEIS DO PAÍS, PRODUZINDO
DECISÕES DEFINITIVAS, QUE FAZ CUMPRIR

COERCITIVAMENTE POR AQUELES DESOBEDEÇAM
ÀS LEIS, INCLUSIVE OS AGENTES PÚBLICOS.O

JUDICIÁRIO É O BRAÇO JURISDICIONAL DO
ESTADO. AO RETIRAR DO CIDADÃO O DIREITO DO

CIDADÃO DEFAZER JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS
MÃOS.



ANTES DA SIMULAÇÃO

      O Legislativo é, por excelência, a esfera de representação popular, uma vez que
neste espaço estão representados os diversos setores que compõe a sociedade e onde
os seus interesses encontram ressonância nos debates parlamentares.
       O Poder Legislativo, em âmbito federal, é exercido pelo Congresso Nacional por
meio das duas Casas que o compõem: Câmara dos Deputados e Senado Federal, modelo
conhecido como bicameral. Este modelo de organização busca harmonizar o equilíbrio
entre os entes federados, pois enquanto a Câmara dos Deputados representa a
população, o Senado Federal representa cada um dos estados-membros que formam o
Brasil.
      Por outro lado, no âmbito estadual, o Legislativo está estruturado sob o modelo
unicameral, correspondendo às Assembleias Legislativas dos estados e Câmara
Legislativa do Distrito federal. Seguindo a mesma linha, nos municípios o Poder
Legislativo também é representado por apenas um órgão, a Câmara Municipal. No
âmbito do POLITIZAR GOIÂNIA foi proposta a realização de uma simulação do processo
legislativo brasileiro adotado na Câmara Municipal de Goiânia.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Art. 1º A Câmara é o órgão Legislativo do Município e tem sede própria,
denominada Palácio Getulino Artiaga Lima, situada à Avenida Goiás, n. 2.001, Setor Norte
Ferroviário.
Art. 2º A Câmara tem funções legislativas, atribuições para fiscalizar o Poder Executivo
ecompetência para organizar e praticar os atos de sua administração interna.
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     Composta por 35 vereadores, a Câmara Municipal é dividida em órgãos técnicos e
reguladores, a fim de dar coordenação e coerência aos trabalhos legislativos. A Câmara
Municipal funciona, em relação às suas atividades-fim, com os seguintes órgãos, não se
esgotando neles, entretanto: O Plenário que é soberano e delibera; as Comissões que
opinam e emitem parecer; a Mesa Diretora que dirige a Casa.

Art. 46. Plenário é o Órgão deliberativo e soberano da Câmara [...]
§ 1º O local é a Sala Vereador Trajano Guimarães, na sede da Câmara.
§ 2º A forma legal para deliberar é a sessão regida pelos dispositivos referentes à
matéria,estatuídos em lei ou neste Regimento.
§ 3º O número é o quorum determinado em lei ou neste Regimento, para a realização
das sessões e deliberações.

História

     Logo após o lançamento da pedra fundamental da nova capital do Estado, Goiânia, o
então governador Pedro Ludovico Teixeira assinou, no dia 20 de novembro de 1935, o
Decreto  de nº 510, que instituiu o Poder Legislativo Goianiense e marcou s eleições
municipais para o dia 24 de junho de 1936.
     A Câmara Municipal teve presença marcante na vida de Goiânia. A essência da
atuação parlamentar em nível municipal vem acompanhando a trajetória da Capital do
Estado desde a década de 30, quando foram traçadas as diretrizes de seu projeto
urbanístico, aos dias de hoje.
      Os projetos de lei, os requerimentos e as proposituras em favor da comunidade
tinham praticamente o mesmo teor dos atuais. O que mudou foi a dimensão e o conceito
de prioridade. Não havia projetos de grande vulto, já que a dificuldade na obtenção de
recursos não permitia que a Câmara Municipal votasse projetos que exigiam grandes
investimentos ou propostas no orçamento que significassem despesas.
       Mesmo assim, os vereadores conseguiram colocar em votação projetos importantes
para a comunidade, como limpeza de ruas, pedidos de asfaltamento e outros benefícios
voltados à infraestrutura da cidade. Cabia à prefeitura atender ou não aos pedidos dos
vereadores. Entretanto, na maioria das vezes, como eram projetos essencialmente
voltados às necessidades da população, eles eram aprovados quase sempre em primeira
votação.

Estrutura
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O Vereador

     Assim, desde os primeiros tempos de Câmara Municipal, os parlamentares não são
somente responsáveis pela criação de leis, exercem também outras funções, entre elas,
de certa forma, a de assistente social.

Art. 47. Os vereadores são agentes políticos, investidos do mandato legislativo para uma
legislatura, pelo sistema partidário e de representação proporcional, por voto secreto e
direto.Parágrafo único - Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões,
palavras e votosno exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Art. 48. São obrigações e deveres do Vereador:
I - obedecer às normas regimentais;
II - encaminhar à Mesa, no ato da posse, o nome parlamentar com que deverá figurar
nas publicações e registros da Câmara;
III - residir no Município.



O PROCESSO LEGISLATIVO
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Art. 68 - Proposição é toda matéria sujeita a deliberação do Plenário.
§ 1º - As proposições poderão consistir em:
a) - projetos de emenda à Lei Orgânica do Município;
b) - projetos de lei complementar;
c) - projetos de lei;
d) - projetos de resolução;
e) - projetos de decreto legislativo;
f) - substitutivos, emendas ou subemendas;
g) - vetos;
h) - recursos;
i) – requerimentos.
§ 2º - As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos, e as referidas
nas alíneas "a", "b", "c", "d", e "f" do parágrafo anterior, exceto as emendas e
subemendas, deverão conter ementa de seu assunto.

Proposições

Para a simulação do POLITIZAR GOIÂNIA, serão usadas as seguintes proposições: Projeto
de Lei Ordinário (PL), Projeto de Lei Complementar (PLP), Emenda, Recurso e
Requerimento.
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TRAMITAÇÃO
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    Tramitação é o caminho que as proposições legislativas percorrem na Câmara
Municipal. O início da tramitação na Câmara Municipal de Goiânia ocorre com a
apresentação das proposições primeiramente na Comissão de Constituição, Justiça e
Redação (CCJR) que avalia os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade,
regimentalidade e de técnica legislativa. Todos os Projetos de Lei devem passar pela
avaliação da CCJR.

Relatórios

     Publicados os Projetos de Lei, os mesmos serão enviados à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação (CCJR), à qual caberá analisá-los sob os aspectos constitucional,
jurídico, legal, regimental, de técnica legislativa e redação. Uma vez na CCJR, o projeto
será destinado a um Vereador para elaborar um relatório, analisando o projeto,
manifestando-se pela sua aprovação ou pela sua rejeição.
     Nessa oportunidade, o Vereador pode, inclusive, por meio de emendas, modificar
algum dispositivo do projeto, acrescentar outros, suprimir aqueles que considerar
desnecessários ou até mesmo modificar totalmente o projeto mediante a apresentação
do chamado “substitutivo”.
      O relatório, lido e aprovado por maioria simples, constituirá parecer da comissão,
exceto no caso do voto em separado apresentado por outro Vereador membro da
comissão.

Funcionamento de uma reunião de comissão

      A composição das Comissões está baseada no princípio da divisão do trabalho, para
que os parlamentares possam examinar com mais precisão os projetos que tramitam na
Casa, analisando os detalhes técnicos e jurídicos, identificando os méritos e as falhas,
ouvindo autoridades e especialistas na matéria neles tratada, propondo-lhes eventuais
alterações e aperfeiçoamentos.
     Nenhum Vereador pode fazer parte, como membro titular, de mais de uma Comissão
Permanente ao mesmo tempo.
   O Presidente será, nos seus impedimentos, substituído por Vice-Presidente, na
sequência ordinal, e, na ausência deles, pelo membro mais idoso da Comissão.
      O Presidente pode funcionar como Relator ou Relator substituto, mas para isso, deve
deixar, momentaneamente, o posto de presidente da Comissão, além disso, ele também
tem direito a voto nas deliberações da Comissão.
      Os trabalhos das Comissões são iniciados com a presença de, pelo menos, metade
de seus membros, ou com qualquer número, se não houver matéria sujeita a
deliberação, e obedecerem à seguinte ordem:
 
I-  discussão e votação da ata da reunião anterior, podendo haver pedido de dispensa da
Ata;
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II- expediente:
a) sinopse da correspondência e outros documentos recebidos e da agenda da
Comissão;
b) comunicação das matérias distribuídas aos Relatores.

III- expediente:
a) conhecimento, exame ou instrução de matéria de natureza legislativa, fiscalizatória ou
informativa, ou outros assuntos da alçada da Comissão;
b) discussão e votação de requerimentos e relatórios em geral;
c) discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do
Plenário da Casa;
d) discussão e votação de projetos de lei e respectivos pareceres que dispensarem a
aprovação do Plenário da Casa. 

    Para efeito do quórum de abertura, o comparecimento dos vereadores é verificado
pela sua presença na Casa, e do quórum de votação por sua presença no recinto onde
se realiza a reunião. O vereador pode participar, sem direito a voto, dos trabalhos e
debates de qualquer Comissão de que não seja membro. As Comissões podem
estabelecer regras e condições específicas para a organização e o bom andamento dos
seus trabalhos.

     É preciso ter em mente que a nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que
não for de sua atribuição específica e no desenvolvimento dos seus trabalhos, as
Comissões observam as seguintes normas:

I-  ao apreciar qualquer matéria, a Comissão pode propor a sua adoção ou a sua rejeição
total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe
substitutivo e apresentar emenda ou subemenda;
 
II- durante a discussão na Comissão, podem usar da palavra o Autor do projeto, o
Relator, demais membros, Líder e Vereadores que a ela não pertençam;
 
III- encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator para réplica, se for o caso,
procedendo-se, em seguida, à votação do parecer;
 
IV- se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da Comissão e,
desde logo, assinado pelo Presidente, pelo Relator ou Relator substituto e pelos autores
de votos vencidos, em separado ou com restrições, que manifestem a intenção de fazê-
lo; constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos;
 
V- se o voto do Relator não for adotado pela Comissão, a redação do parecer vencedor
será feita até a reunião ordinária seguinte pelo Relator substituto, salvo se vencido ou
ausente este, caso em que o Presidente designará outro Vereador para fazê-lo;
 
VI- Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres
serão mandados à publicação e remetidos à Mesa até a sessão subsequente, para serem
anunciados na Ordem do Dia.
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Votação no Plenário

Art. 100. Votação é o ato complementar da discussão, através do qual o Plenário
expressa a sua vontade deliberativa.
 
§ 1º - Considera-se qualquer matéria em fase de votação a partir do momento em que o
Presidente declara encerrada a discussão.
 
§ 2º - Inicia-se a votação pelo parecer oferecido sobre o projeto original e as emendas e
subemendas, se houver; em seguida votam-se os destaques.
 
Art. 101. As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria de votos, presente a
maioria absoluta de seus membros, ressalvados os casos previstos em Lei e neste
Regimento.
 
§ 2 º Dependerão do voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara:
a) Emenda à Lei Orgânica do Município;
b) Julgamento de vereador;

Art. 102. A partir do instante em que o Presidente declarar a discussão encerrada,
poderá ser solicitada a palavra para encaminhamento da votação.
 
§ 1º - No encaminhamento da votação, será assegurado ao autor, a cada bancada, bloco
parlamentar e ao Vereador sem registro partidário, falar apenas uma vez, por 5 (cinco)
minutos, para propor a seus pares a orientação quanto ao mérito da matéria a ser
votada, sendo vedado os apartes.
 
§ 2º - Ainda que haja no processo substitutivos, emendas ou subemendas, haverá apenas
um encaminhamento de votação, que versará sobre todas as peças do processo.

     O processo de produção de leis, na Câmara Municipal, se desenvolve em basicamente
duas etapas: a fase de Comissões e a fase do Plenário. Enquanto nas Comissões os
projetos de lei são analisados por um pequeno número de vereadores, de modo que
eles podem avaliar as suas minúcias, no Plenário, instância de decisão final, os projetos
de lei são submetidos à apreciação de todos os parlamentares, sendo as decisões
tomadas em seu âmbito definitivas e irrecorríveis.
     Após passar por todas as Comissões que têm competência para apreciar determinada
proposição, esta será enviada à Mesa com os respectivos pareceres das Comissões e
aguardará sua inclusão na Ordem do Dia pelo Presidente da Casa.
     Uma vez aprovado na CCJR, será o projeto encaminhado ao Plenário para votação do
parecer da comissão, que é a proposição com que uma comissão se pronuncia sobre
qualquer matéria sujeita à sua estrita competência.
     Se a proposição estiver sujeita à apreciação em plenário, após todas as Comissões
competentes terem se manifestado, apresentando parecer favorável ou não ao Projeto
de Lei, este deverá ser encaminhado à Mesa para que o Plenário decida, em votação, por
sua aprovação ou rejeição. As Comissões, neste caso, fazem papel de órgão consultivo,
apenas manifestando sua posição quanto à aprovação ou não do Projeto de Lei. 
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       Ao entrar na Ordem do Dia, a apreciação das proposições pelo Plenário seguirá duas
fases: discussão e votação.
     Durante a discussão, a proposição é debatida pelos parlamentares inscritos para
falar. A inscrição para uso da palavra é feita diante da Mesa, antes que a discussão se
inicie. Cada vereador, ao realizar a inscrição, deverá informar se irá se manifestar contra
ou a favor da aprovação da proposição. Isto porque a Mesa deve moderar o debate
concedendo a palavra a um deputado contra e a outro favorável, respectivamente e
alternadamente. A Mesa, portanto, deve organizar duas listas de oradores: uma favorável
e outra contra. A rigor, os oradores só podem usar a palavra uma vez e por até cinco
minutos, durante a discussão, sendo computados nesse tempo os eventuais apartes que
vierem a ser concedidos.
       A fase de votação ocorre imediatamente após o encerramento da discussão, com
exceção de não haver quórum de presença para se realizá-la. O quórum para que seja
realizada a votação é o mesmo no âmbito das Comissões, ou seja, maioria absoluta do
total de vereadores, no caso de PL. Sendo assim, antes de dar início à votação, a
Presidência deverá verificar se há deputados presentes suficientes em Plenário através
de registro de presença.
      A votação em Plenário, assim como nas Comissões, pode se dar pelo processo
simbólico ou nominal. No processo simbólico, o presidente solicita aos vereadores a
favor da matéria a permanecerem como estão, sendo que os vereadores contrários
devem se manifestar, geralmente levantando a mão. O Presidente observa e declara o
resultado obtido. Os vereadores podem contestar o resultado pedindo um processo de
verificação de votação. Neste caso, a votação simbólica é desconsiderada e realiza-se um
novo procedimento de votação, mas agora pelo processo nominal.
        No POLITIZAR GOIÂNIA, os projetos irão passar primeiramente na CCJ. Em seguida,
as proposições serão distribuídas para discussão e votação nas Comissões em que a
matéria tenha relação com seu respectivo campo temático.  Quem faz esse trabalho de
distribuição e despacho é a organização do POLITIZAR GOI NIA.

Como no POLITIZAR GOIÂNIA as Comissões e o Plenário funcionarão em fases
distintas, não há a possibilidade de se apresentar emendas em Plenário, pois
não haverá chance de que a matéria retorna às comissões para apreciação das
emendas. Nesse sentido só é possível apresentar emendas nas Comissões, a
qualquer momento durante o período da discussão da matéria.



LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS E SUAS PRERROGATIVAS
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   Um dos agentes preponderantes para o funcionamento do sistema
legislativo brasileiro é o partido político, que é composto por parlamentares
eleitos por meio do voto popular. Cada partido apresenta uma ideologia
própria que se faz representada por um Líder. Este possui o papel de
defender o interesse partidário junto ao Colégio de Líderes e a outras
instâncias da Casa.

Art. 53 - Os vereadores são agrupados por representações partidárias.
 
§ 1º - As Representações Partidárias deverão indicar à Mesa, no início de
cada sessão legislativa, os respectivos Líderes e Vice-Líderes.
 
§ 2º - É da competência do Líder, além de outras atribuições que lhe confere
este regimento, a indicação dos membros de sua bancada para integrarem
Comissões permanentes ou temporárias, ou seus substitutos, em caso de
vaga.

      É de extrema importância que os vereadores sejam cuidadosos ao
eleger seu Líder partidário, uma vez que este deverá preservar a ideologia
do partido que representa. Além disso, o líder detém grande poder
decisório dentro da simulação. Cabe também ao líder definir a composição
das Comissões, ou seja, alocar os vereadores nos respectivos órgãos.



REUNIÃO DE PARTIDOS
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        A dinâmica da reunião partidária é livre, ou seja, ficam a cargo
de cada partido o formato e os critérios do processo.
 
      Na Simulação, chamamos de reunião partidária as reuniões
que os partidos ou blocos realizam para retirar posicionamento
sobre as questões em agenda e para a definição do Líder do
Partido.
 
        O objetivo dessas reuniões é que o líder do partido ou do
bloco possa receber a demanda dos deputados da respectiva
agremiação e sempre orientar sua bancada para que possam
tomar decisões que representem os interesses de sua legenda ou
grupo.



PRESIDENTE DA CASA
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Art. 13 - O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações internas
e    externas, cabendo-lhe, juntamente com a Mesa, coordenar as funções
administrativas e diretivas das atividades.
 
Art. 14 - São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste
Regimento Ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
 
I - Quanto às sessões:
 
a) anunciar a convocação das sessões, nos termos deste Regimento;
b) abrir, presidir, suspender e encerrar as sessões;
c) passar a Presidência a outro Vereador, bem como convidar qualquer deles
para secretariá-lo, na ausência de membros da Mesa;
d) manter a ordem dos trabalhos, interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
e) mandar proceder a chamada e a leitura dos papéis e proposições;
f) transmitir ao Plenário, a qualquer momento, as comunicações que julgar convenientes;
g) conceder ou negar a palavra aos vereadores, nos termos regimentais;
h) interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar o sem respeito
devido à Câmara ou a qualquer de seus membros, advertindo-o, chamando-o a ordem e,
em caso de insistência, cassando-lhe a palavra, podendo, ainda, suspender ou encerrar a
sessão, quando não atendido e as circunstâncias o exigirem;
i) chamar a atenção do orador, quando se esgotar o tempo a que tem direito;
j) anunciar a Ordem do Dia e submeter a discussão e votação a matéria dela constante;
k) anunciar o resultado das votações;
l) anotar, em cada documento, a decisão do Plenário;
m) resolver qualquer questão de Ordem e, quando omisso o Regimento, estabelecer
precedentes regimentais, que serão anotados para solução de casos análogos;
n) anunciar o término das sessões, convocando, antes, a sessão seguinte.



DEBATES, USO DA PALAVRA E DELIBERAÇÕES
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Art. 92 - Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em Plenário.§ 2º - As
inscrições poderão ser feitas em Plenário, perante a Mesa, em qualquer momento da
Sessão, na fase de discussão da matéria.
 
Art. 93. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo ao Vereador
atender às seguintes determinações regimentais:
 
I - exceto o Presidente, deverá falar em pé, salvo quando impossibilitado;
 
II - dirigir-se sempre ao Presidente da Câmara voltado para a Mesa, salvo quando
responder a parte;
 
III - não usar da palavra sem a solicitar ou sem receber o consentimento do Presidente;
 
IV - referir-se ou dirigir-se a outro Vereador pelo tratamento de Senhor ou Excelência.
 
Art. 94. O Vereador só poderá falar:
 
I - para discutir matéria em debate;
 
II - quando for nominalmente citado por outro Vereador;
 
III - em questão de ordem, para observância de disposição regimental ou solicitar
esclarecimento da Presidência sobre a ordem dos trabalhos;
 
IV- para encaminhar a votação, na forma do artigo;
 
V - para declaração de voto, na forma do artigo.



COMO FAZER UM PROJETO DE LEI
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A lei é estruturada em três partes básicas:
 
1) Parte preliminar:
 
Epígrafe
- Titulo designativo da espécie normativa;
- Identificação Numérica;
- Ano de promulgação;
- Caracteres maiúsculos;
- Negrito;
- Centralizado;
 
Ementa
- Explicita o objeto da lei, de modo conciso e sob a forma de título;
- Caracteres que a realcem (à direita).
 
Preâmbulo
- Indica o órgão ou instituição competente para prática do ato e sua base legal.
- Enunciado do objeto (ementa e Art. 1º).
- Indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas (Art. 1º).
 
2) Parte normativa:
 
- Texto de normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada.
 
3) Parte final:
 
- Disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas.
- Disposições transitórias.
- Cláusula de vigência (quando couber).
- Cláusula de revogação (quando couber).

Da Estruturação das Leis

OBSERVAÇÕES:
O Art. 1º é diferente da ementa, pois, além de indicar o objeto da lei, indica também o
âmbito de aplicação das leis.
 
Os projetos de lei têm a peculiaridade de apresentarem após as disposições normativas
uma “justificação”, um espaço destinado à argumentação, e com essa convencer os
legisladores a aprovarem o projeto.
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Os textos legais serão articulados da seguinte forma:
 
A unidade básica de articulação é o artigo (Art.), com numeração ordinal até o nono     e
cardinal a partir deste.
 
Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou incisos, e analogamente:
- os parágrafos em incisos;
- os incisos em alíneas;
- as alíneas em itens.
 
Representados por:
 
Parágrafos
- sinal gráfico “§”, seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
 
Incisos
- algarismos romanos;Alíneas: letras minúsculas;
 
Itens
- algarismos arábicos.

Da Articulação das Leis

Da Redação das Leis

As leis devem ser redigidas de forma clara, precisa e com ordem lógica, para tanto deve
obedecer aos seguintes princípios:
 
Para obtenção de clareza
- Usar palavras e expressões em sentido comum;
- Usar frases curtas e concisas;
- Orações em ordem direta;
- Uniformidade do tempo verbal (presente ou futuro simples do presente);
- Pontuar de forma judiciosa, evitando os abusos estilísticos.
 
Para obtenção de precisão
- Articular a linguagem (técnica ou comum), de modo a permitir a perfeita compreensão
do objetivo e alcance que o legislador pretende estabelecer;
- Expressar a ideia, quando repetida, por meio das mesmas palavras;
- Evitar o uso de expressões ou palavras com duplo sentido;
- Evitar o uso de expressões locais ou regionais;
- Usar apenas siglas consagradas pelo uso;
- Grafar por extenso as referências a números ou percentuais.
 
Para obter a ordem lógica
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- Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;
- Expressar através dos parágrafos os aspectos complementares e exceções ao
enunciado no “caput” do artigo;
- Promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.

Da Justificativa

     A justificação deve ser grafada após as disposições normativas e antes do fecho, por
meio de um título, com os dizeres “JUSTIFICAÇÃO”, com caracteres maiúsculos, em
negrito e centralizado. Em seguida, por meios de um texto dissertativo- argumentativo
comum, a argumentação que têm por objeto convencer os legisladores a aprovarem o
projeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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     Para o bom andamento da Simulação, é recomendável que os
participantes conheçam a realidade do trabalho desempenhado pela
Câmara Municipal de Goiânia, tendo em vista que a vivenciarão
intensamente por quatro dias.
   É com o intuito de elucidar as maiores questões da Simulação que
elaboramos cuidadosamente este Guia, a fim de que mesmo o participante
menos familiarizado com o assunto possa se integrar e tirar maior proveito
do POLITIZAR GOIÂNIA.
     Esperamos que este seja um material que ajude o participante não
somente como um orientador da Simulação, mas também um esclarecedor
de como são tomadas as decisões do âmbito do Legislativo Municipal. Afinal,
se preocupar com a política é fundamental.

Vamos POLITIZAR!


