
 
 

 

REQUERIMENTO Nº 

Senhora Presidenta, 
Senhor Presidente, 
 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dx [indicar o dispositivo 

normativo que fundamenta a solicitação], [apresentar a medida solicitada]. 

[Faculta-se incluir aqui argumentação que demonstre a pertinência da 

medida solicitada.]. 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta da [Câmara Municipal de Belo Horizonte ou da Comissão de Xxxxxxx 
Xxxxxxx] 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente da [Câmara Municipal de Belo Horizonte ou da Comissão de Xxxxxxx 
Xxxxxxx] 
 



 
 

 

INDICAÇÃO Nº 

Senhora Presidenta, 
Senhor Presidente, 
 

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 129, I, do 

Regimento Interno, esta indicação para sugerir à/ao [citar o cargo e o nome da 

autoridade destinatária da sugestão] [apresentar a medida de interesse público a ser 

sugerida]. 

[Faculta-se incluir aqui argumentação que demonstre a pertinência da 

medida sugerida.]. 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

 

 

 

 

 

Excelentíssima Senhora 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
 

 



 

 

INDICAÇÃO Nº 

Senhora Presidenta, 
Senhor Presidente, 
 

A Comissão de Xxxxxx Xxxxxx desta Câmara apresenta a Vossa 

Excelência, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, em decorrência da 

aprovação do Requerimento nº XXX/XX, de autoria da Vereadora Xxxxxx Xxxxxxx ou 

do Vereador Xxxxxx Xxxxxxx, esta indicação, a ser encaminhada à/ao [citar cargo e 

nome da autoridade destinatária da sugestão] para sugerir [apresentar a medida de 

interesse público a ser sugerida]. 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

 

 

 

Excelentíssima Senhora 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
 



 
 

 

INDICAÇÃO Nº 

Senhora Presidenta, 
Senhor Presidente, 
 

A Comissão de Participação Popular desta Câmara apresenta a Vossa 

Excelência, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta indicação para 

sugerir à/ao [citar o cargo e o nome da autoridade destinatária da sugestão] 

[apresentar a medida de interesse público a ser sugerida]. 

[Faculta-se incluir aqui argumentação que demonstre a pertinência da 

medida sugerida.]. 

Ressalta-se que esta indicação resulta de proposta aprovada no 

âmbito do Projeto Câmara Mirim, edição de XXXX, e encaminhada a esta comissão. 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

 

 

 

Excelentíssima Senhora 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
 



 
 

 

INDICAÇÃO Nº 

Senhora Presidenta, 
Senhor Presidente, 
 

A Comissão de Participação Popular desta Câmara apresenta a Vossa 

Excelência, nos termos do art. 129, I, do Regimento Interno, esta indicação para 

sugerir à/ao [citar o cargo e o nome da autoridade destinatária da sugestão] 

[apresentar a medida de interesse público a ser sugerida]. 

[Faculta-se incluir aqui argumentação que demonstre a pertinência da 

medida sugerida.]. 

Ressalta-se que esta indicação resulta de proposta aprovada no 

âmbito do Projeto Parlamento Jovem, edição de XXXX, e encaminhada a esta 

comissão. 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte  



 
 

 

MOÇÃO Nº 

Senhora Presidenta, 
Senhor Presidente, 
 

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 129, II, do 

Regimento Interno, esta moção, a ser encaminhada à/ao [citar o cargo e o nome da 

pessoa destinatária da sugestão] para manifestar o [apoio, pesar ou protesto] desta 

Câmara em relação a [mencionar o acontecimento ou ato de relevância pública ou 

social que ensejou a moção]. 

[Faculta-se incluir aqui argumentação que demonstre a relevância 

pública do acontecimento ou ato em referência.]. 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta da Câmara Municipal de Belo Horizonte  
 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte  

 



 
 

 

AUTORIZAÇÃO Nº 

A Mesa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso da 

competência que lhe confere o inciso IX do art. 84 da Lei Orgânica do Município de 

Belo Horizonte, autoriza a/o [citar o cargo e o nome da autoridade que solicitou a 

autorização: prefeita/prefeito] a licenciar-se, no período de XX a XX de xxxxxx de 

XXXX, por [indicar os motivos e os termos da licença], conforme consubstanciado no 

Ofício XX, de XX de xxxxxx de XXXX. 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

                          
 

___________________________ 
Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx 

Presidenta 
 

Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx 
Presidente 

 
 

 
__________________________                             ___________________________              
Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx                                     Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx 
     1ª Vice-Presidenta                                                        2ª Vice-Presidenta 
 
Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx                                       Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx 
     1º Vice-Presidente                                                        2º Vice-Presidente 
 
 

____________________________ 
Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx 

Secretária Geral 
 

Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx 
Secretário Geral 

 
 
 



 
 

 

_______________________                                ________________________ 
Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx                                     Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx 
         1ª Secretária                                                              2ª Secretária 
 
Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx                                       Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx 
         1º Secretário                                                              2º Secretário 
 
 
 

 
 



 
 

 

AUTORIZAÇÃO Nº 

A Mesa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso da 

competência que lhe confere o parágrafo único do art. 107 da Lei Orgânica do 

Município de Belo Horizonte, autoriza a/o [citar o cargo e o nome da autoridade que 

solicitou a autorização: prefeita/prefeito ou vice-prefeita/vice-prefeito] a ausentar-se do 

[Município, Estado ou País], no período de XX a XX de xxxxxx de XXXX, conforme 

consubstanciado no Ofício XX, de XX de xxxxxx de XXXX. 

                      
 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

                          
 

___________________________ 
Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx 

Presidenta 
 

Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx 
Presidente 

 
 

 
__________________________                             ___________________________              
Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx                                     Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx 
     1ª Vice-Presidenta                                                        2ª Vice-Presidenta 
 
Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx                                       Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx 
     1º Vice-Presidente                                                        2º Vice-Presidente 
 
 

____________________________ 
Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx 

Secretária Geral 
 

Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx 
Secretário Geral 

 



 
 

 

_______________________                                ________________________ 
Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx                                     Vereadora Xxxxxxx Xxxxxxx 
         1ª Secretária                                                              2ª Secretária 
 
Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx                                       Vereador Xxxxxxx Xxxxxxx 
         1º Secretário                                                              2º Secretário 
 
 
 

 



 

 

Of. Dirleg nº XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

«Vocativo» 

A Comissão de Xxxxxx Xxxxxx desta Câmara, em decorrência da 

aprovação do Requerimento de Comissão nº XXX/XX, de autoria da Vereadora 

Xxxxxx Xxxxxx ou do Vereador Xxxxxx Xxxxxx, convida Vossa «Tratamento» para a 

Audiência Pública que se realizará em XX/XX/XX, às XX horas [ou] XXhXXmin, no 

Plenário Xxxxxxx, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, para 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx [finalidade da audiência pública]. 

O Requerimento de Comissão nº XXX/XX pode ser consultado em 

www.cmbh.mg.gov.br. Para essa consulta, na página inicial, acessar “Atividade 

Legislativa”; clicar em “Proposições”; selecionar a opção “Requerimento de Comissão”; 

preencher o número e o ano do requerimento e clicar em “Pesquisar”. 

Outras informações a respeito podem ser obtidas por meio do telefone 

(31) 3555-1463 ou do endereço eletrônico divinp@cmbh.mg.gov.br. 

Atenciosamente, 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta da Comissão 

 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente da Comissão 

«Tratamento» 
«Nome» 
«Cargo» 
/xxx 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 



 

 

Of. Dirleg nº XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

«Vocativo» 

Em atendimento a deliberação da Comissão de Xxxxxx Xxxxxx desta 

Câmara, conforme Requerimento de Comissão nº XXX/XX, de autoria da Vereadora 

Xxxxxx Xxxxxx ou do Vereador Xxxxxx Xxxxxx, cuja cópia segue anexa, convoco 

Vossa «Tratamento», nos termos do art. 76, caput, combinado com o art. 82, § 2º, IV, 

ambos da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, e do art. 165 do Regimento 

Interno desta Câmara, para a Audiência Pública que se realizará em XX/XX/XX, às XX 

horas [ou] XXhXXmin, no Plenário Xxxxxx, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, 

Bairro Santa Efigênia, para xxxxxx xxxxxx xxxxxx [finalidade da audiência pública]. 

Outras informações a respeito podem ser obtidas por meio do telefone 

(31) 3555-1463 ou do endereço eletrônico divinp@cmbh.mg.gov.br. 

Atenciosamente, 

 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 

Presidenta 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

Presidente 

 
 
 
 
«Tratamento» 
«Nome» 
«Cargo» 
/xxx Recebido por: ____________________________ 

NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 



 

 

Of. Dirleg nº XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

«Vocativo» 

A Comissão de Xxxxxx Xxxxxx da Câmara Municipal de Belo Horizonte 

encaminha a Vossa «Tratamento» [indicar aqui o documento a ser encaminhado]. 

[Incluir aqui uma justificativa para o encaminhamento ou outra 

informação, se for o caso]. 

Atenciosamente, 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta da Comissão 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente da Comissão 

 
 

«Tratamento» 
«Nome» 
«Cargo» 
/xxx 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 



 

Of. Dirleg nº XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Senhora Prefeita, 
Senhor Prefeito, 
 

Comunico a Vossa Excelência que a Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, em reunião realizada no dia XX/XX/XX, manteve o Veto Total [ou] Parcial à 

Proposição de Lei nº XX/XX, que [inserir neste local, entre aspas, a ementa da 

proposição de lei], originária do Projeto de Lei nº XXX/XX, de autoria da Vereadora 

Xxxxxx Xxxxxx ou do Vereador Xxxxxx Xxxxxx [ou] de minha autoria [ou] de autoria do 

Executivo - Mensagem nº XX, de XX/XX/XX. 

Atenciosamente, 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta  

Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente  

 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Nome 
Prefeita de Belo Horizonte 
/xxx 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Nome 
Prefeito de Belo Horizonte 
/xxx 
 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 



 

Of. Dirleg nº XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Senhora Prefeita, 
Senhor Prefeito, 
 

Comunico a Vossa Excelência que a Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, em reunião realizada no dia XX/XX/XX, rejeitou o Veto Total [ou] Parcial à 

Proposição de Lei nº XX/XX, que [inserir neste local, entre aspas, a ementa da 

proposição de lei], originária do Projeto de Lei nº XXX/XX, de autoria da Vereadora 

Xxxxxx Xxxxxx ou do Vereador Xxxxxx Xxxxxx [ou] de minha autoria [ou] de autoria do 

Executivo - Mensagem nº XX, de XX/XX/XX. 

Atenciosamente, 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta  

Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente  

 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Nome 
Prefeita de Belo Horizonte 
/xxx 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Nome 
Prefeito de Belo Horizonte 
/xxx 
 

 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 



 

Of. Dirleg nº XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Senhora Presidenta, 
Senhor Presidente, 

Encaminho a Vossa Excelência, por delegação da Presidenta ou do 

Presidente desta Câmara, a resposta à Proposta de Diligência sobre o Projeto de Lei 

nº XXX/XX, aprovada pela Comissão XXX e encaminhada pelo Of. Dirleg nº XXX/XX à 

Divisão de Consultoria Legislativa - Divcol. 

Atenciosamente, 

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 
 Diretor do Processo Legislativo 

Excelentíssima Senhora 
Nome 
Presidenta da Comissão de Xxxxxx 
/xxx 

Excelentíssimo Senhor 
Nome 
Presidente da Comissão de Xxxxxx 
/xxx 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 



   

Of. Dirleg nº XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxx de XXXX 

«Vocativo» 

Informo a Vossa «Tratamento» que a Comissão de Xxxxxxxx desta 

Câmara aprovou, em XX/XX/XX, Proposta de Diligência sobre o Projeto de Lei nº 

XXX/XX, dirigida à/ao [inserir aqui o nome da destinatária ou do destinatário da 

diligência: secretaria, Executivo ou Prefeita ou Prefeito]. 

Cumpre esclarecer que, conforme o § 1º do art. 86 do Regimento 

Interno desta Casa, o prazo improrrogável para o cumprimento da diligência é de até 

30 dias corridos. 

Informo-lhe também que o Projeto de Lei nº XXX/XX encontra-se 

disponível para consulta em www.cmbh.mg.gov.br. Para essa consulta, na página 

inicial, acessar “Atividade Legislativa”; clicar em “Proposições”; selecionar a opção 

“Projeto de Lei”; preencher o número e o ano do projeto e clicar em “Pesquisar”. 

Segue, anexa, cópia da proposta de diligência. 

Atenciosamente, 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta 

Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente 

 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Nome 
Secretária Municipal de Governo 
/xxx 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Nome 
Secretário Municipal de Governo 
/xxx 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

1 
R XXX/20XX 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH 
[NOME E SIGLA DA DIRETORIA] 

[NOME E SIGLA DA DIVISÃO] 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX [inserir o nome do local visitado] 

Data: XX/XX/XXXX 

Endereço: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. 

Requerente: Comissão de Xxxxxx - Requerimento de Comissão nº XXX/XX 

[inserir nome da comissão - número do requerimento]. 

Objetivo: Xxxxxx xxxxxx xxxxxx. 

Suporte técnico solicitado: Xxxxxx, Xxxxxx, [...] e Xxxxxx [nomes dos 

setores]. 

Vereadoras/vereadores presentes: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] e 

Xxxxxx Xxxxxx [nomes]. 

Representantes do local: Xxxxxx Xxxxxx, [...] e Xxxxxx Xxxxxx [cargos e 

nomes]. 

DESCRIÇÃO DA VISITA 

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx. 

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx. 

[Descrever resumidamente os fatos que motivaram a visita, seus 

momentos relevantes, as condições observadas, os dados e informações 

coletados ou produzidos (depoimentos, documentação escrita, fotos e outros).] 



 
 

 

 

 

 

 

  

2 
R XXX/20XX 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH 
[NOME E SIGLA DA DIRETORIA] 

[NOME E SIGLA DA DIVISÃO] 

[Elaborada conforme ABNT NBR 6023 (2002).] 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx. 

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx. 

[Interpretar tecnicamente os dados e informações, explicitando as 

convergências e divergências entre eles, as especificidades observadas e as 

generalizações possíveis a respeito deles. Apresentar uma síntese das 

evidências mais significativas reveladas pela análise. Apresentar sugestões e 

recomendações relacionadas às evidências constatadas na visita.] 

ANEXOS 

[Incluir documentos porventura vinculados especificamente ao relatório, 

os quais devem estar citados no interior deste, inclusive com a informação de 

que se encontram anexos.] 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Nome da Servidora 
Cargo da Servidora 

CM 

Nome do Servidor 
Cargo do Servidor 

CM 
 



 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH 
[NOME E SIGLA DA DIRETORIA] 

[NOME E SIGLA DA DIVISÃO] 

1 Evento 
(data, local, instituição/ões 
organizadora/s, instituição/ões 
colaboradora/s) 

 

2 Programa 

 

3 Participantes do setor 
[servidora/servidor/servidoras/servidores (nome/s e cargo/s) 
que participou/aram do evento] 

4 Apresentação/ões 

4.1 Título da apresentação e 
conferencista/s (nome, ocupação, 
instituição de origem, contato) 

Síntese do conteúdo apresentado: 

[incluir tantas linhas quantas forem as apresentações] 

4.2 Título da apresentação e 
conferencista/s (nome, ocupação, 
instituição de origem, contato) 

Síntese do conteúdo apresentado: 

[incluir tantas linhas quantas forem as apresentações] 

5 Sugestão de como aplicar o 
conteúdo exposto aos trabalhos 
do setor 

 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Nome da Servidora 
Cargo da Servidora 

CM 

Nome do Servidor 
Cargo do Servidor 

CM 
 

Observação: no caso de a participação no evento compreender viagem oficial, é necessária 
também a apresentação do relatório previsto em legislação específica, conforme  
http://www.cmbh.mg.gov.br/portal-da-transparencia/viagens-oficiais/relatorios. 

http://www.cmbh.mg.gov.br/portal-da-transparencia/viagens-oficiais/relatorios


 

 

 COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI - CONSTITUÍDA PARA 

APURAR XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

RELATÓRIO FINAL 

1 Introdução 

1.1 Composição 

Presidenta: vereadora Xxxxxx Xxxxxx. 

Presidente: vereador Xxxxxx Xxxxxx. 

Relatora: vereadora Xxxxxx Xxxxxx. 

Relator: vereador Xxxxxx Xxxxxx. 

Demais membras/membros titulares: vereadoras Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] 

e Xxxxxx Xxxxxx e vereadores Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] e Xxxxxx Xxxxxx. 

1.2 Antecedentes 

Comissão originária da aprovação do Requerimento nº XXX/XX, de autoria das 

vereadoras Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] e Xxxxxx Xxxxxx e dos vereadores 

Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] e Xxxxxx Xxxxxx. 

Denúncia motivadora da proposição da comissão: [conforme requerimento do qual 

se originou a comissão]. 

Objetivos da comissão: [conforme requerimento do qual se originou a comissão]. 

2 Processo investigatório 

2.1 Depoimentos e documentação 

[Relatar os depoimentos e documentos recebidos e coletados, incluindo a descrição 

das condições de recebimento e coleta.] 

2.2 Análise dos dados e informações 

[Descrever a análise dos dados e informações, feita a partir tanto da observação 

deles isoladamente quanto da busca de possíveis relações entre eles 

(considerando-se o contexto dos fatos que lhes deram origem e em que foram 



 

 

coletados), à luz dos objetivos descritos no item 1.2 e de forma a possibilitar um 

diagnóstico sobre o fato objeto da denúncia que motivou a CPI.] 

3 Conclusão 

[Apresentar o diagnóstico decorrente da análise prevista no item 2.2 e apresentar os 

encaminhamentos necessários a partir disso, que podem representar ações a serem 

desenvolvidas na própria Câmara ou propostas a órgãos externos, dos poderes 

Executivo ou Judiciário.] 

Anexos 

[Incluir documentos porventura vinculados especificamente ao relatório (e não aos 

trabalhos da CPI no seu todo), os quais devem estar citados no interior deste, 

inclusive com a informação de que se encontram anexos.] 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Relatora 

Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Relator 

 



 

 

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA PARA ESTUDAR XXXXXX XXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

RELATÓRIO FINAL 

1 Introdução 

1.1 Composição 

Presidenta: vereadora Xxxxxx Xxxxxx. 

Presidente: vereador Xxxxxx Xxxxxx. 

Relatora: vereadora Xxxxxx Xxxxxx. 

Relator: vereador Xxxxxx Xxxxxx. 

Demais membras/membros titulares: vereadoras Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] 

e Xxxxxx Xxxxxx e vereadores Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] e Xxxxxx Xxxxxx. 

1.2 Antecedentes 

Comissão originária da aprovação do Requerimento nº XXX/XX, de autoria das 

vereadoras Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] e Xxxxxx Xxxxxx e dos vereadores 

Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, [...] e Xxxxxx Xxxxxx. 

Fato motivador da proposição da comissão: [conforme requerimento do qual se 

originou a comissão.] 

2 Objetivos do estudo  

[Descrever o objetivo geral do estudo, ou seja, a ação principal à qual o estudo se 

propôs; e os objetivos específicos, ou seja, as ações mais significativas a que o 

estudo se propôs para alcançar o objetivo geral. A descrição de um objetivo é 

sempre iniciada com um verbo no infinitivo.] 

3 Metodologia e cronograma de trabalho 

 [Descrever, em ordem cronológica, os procedimentos adotados pela comissão para 

abordar a matéria e desenvolver o estudo, delimitando o universo considerado por 

cada procedimento.] 



 

 

4 Apresentação do referencial do estudo 

[Descrever as teorias e evidências em que se baseou o estudo.] 

5 Análise de dados 

[Descrever a análise dos dados e informações, feita a partir tanto da observação 

desses isoladamente quanto da busca de possíveis relações entre eles 

(considerando-se o contexto que lhes deu origem e em que foram coletados), à luz 

dos objetivos descritos no item 1.2 e de forma a possibilitar um diagnóstico sobre o 

fato motivador da proposição da comissão.] 

6 Conclusão 

[Apresentar o diagnóstico decorrente da análise prevista no item 5 e apresentar os 

encaminhamentos necessários a partir disso, que podem representar ações a serem 

desenvolvidas na própria Câmara ou propostas a órgãos externos.] 

Anexos 

[Incluir documentos porventura vinculados especificamente ao relatório (e não aos 

trabalhos da comissão no seu todo), os quais devem estar citados no interior deste, 

inclusive com a informação de que se encontram anexos.] 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Relatora 

Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Relator 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH 
[NOME E SIGLA DA DIRETORIA] 

[NOME E SIGLA DA DIVISÃO] 
 

RELATÓRIO DX [NOME DO EVENTO] 

Realizadora/realizador: 

Local de realização: 

Primeiro dia - XX/XX/XX   

XXhXXmin - Credenciamento 

XXhXXmin - Abertura 

Composição da mesa: 

 [cargo e nome]; 

 [cargo e nome]; 

 [cargo e nome]. 

XXhXXmin - Palestra [título da palestra] 
Palestrante: [cargo e nome] 

Síntese da palestra: 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. 

XXhXXmin - Debate - Perguntas e respostas 

Composição da Mesa: 

 [cargo e nome]; 

 [cargo e nome]; 

 [cargo e nome]. 

Segundo dia - XX/XX/XX 

XXhXXmin - Palestra [título da palestra] 
Palestrante: [cargo e nome] 

Síntese da palestra: 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. 

XXhXXmin - Palestra [título da palestra] 
Palestrante: [cargo e nome] 

Síntese da palestra: 
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 



 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. 

XXhXXmin - Debate - Perguntas e respostas 

Composição da Mesa: 

 [cargo e nome]; 

 [cargo e nome]; 

 [cargo e nome]. 

XXhXXmin - Apresentação de número artístico - [título da apresentação] 
Artista/x: [profissão e nome] 

XXhXXmin - Encerramento 

Composição da mesa:  

 [cargo e nome];  

 [cargo e nome]; 

 [cargo e nome]. 

Relatório elaborado por [nome da servidora/do servidor, cargo da servidora/do 
servidor e CM]. 

 



 

1 
ET nº XX/20XX 

[CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH] 

 [NOME E SIGLA DA DIRETORIA] 

[NOME E SIGLA DA DIVISÃO] 

ESTUDO TÉCNICO SOBRE XXXXXX XXXXXX XXXXXX [inserir o 

assunto do estudo técnico]. 

1. Introdução 

Este estudo técnico, solicitado à Divisão de Consultoria Legislativa - 

Divcol, tem por finalidade xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx [inserir o objetivo ou assunto do estudo técnico]. 

2. Considerações Técnicas 

 Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx. 

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxxx xxxxxx. 

[Descrever, detalhadamente, todos os dados, informações e legislação 

relacionados ao assunto da proposta e imprescindíveis para o estudo técnico. 

Para tal, utilizar, quando necessário, citações e notas de rodapé. Apresentar as 

evidências mais significativas reveladas pela análise dos dados, informações e 

legislação.]  

3. Considerações Finais 

[Apresentar resumo das considerações técnicas, além de outras 

informações sucintas e complementares que o consultor avaliar necessárias.] 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 



 

2 
ET nº XX/20XX 

Nome da Servidora 
Cargo da Servidora 

CM 
Nome do Servidor 
Cargo do Servidor 

CM 
 

4. Referências [obrigatórias e elaboradas conforme ABNT NBR 6023 
(2002)] 

5. Anexo X - Xxxxx Xxxxx Xxxxx 

[Elemento opcional [identificado por letras maiúsculas, consecutivas, hífen e 

pelo respectivo título da tabela, mapa, lei, etc.] 



 

ATA DA XXª REUNIÃO ORDINÁRIA DA Xª SESSÃO LEGISLATIVA DA XXª 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. 

Às XXhXXmin do dia XX/XX/XX, no Plenário Amynthas de Barros, sob a 

presidência da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx, sendo secretária a 

vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou secretário o vereador Xxxxxx Xxxxxx, reuniu-se a Câmara 

Municipal de Belo Horizonte - CMBH. Havendo quórum, a presidenta ou o presidente abriu a 

reunião e, após a leitura, pela vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou pelo vereador Xxxxxx Xxxxxx, 

de um versículo das escrituras sagradas, pronunciou as seguintes palavras: "sob a proteção de 

Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos nossos trabalhos". A secretária ou o 

secretário procedeu à leitura da ata da XXª Reunião Ordinária, realizada em XX/XX/XX. Não 

tendo sido solicitada a retificação da ata no prazo regimental, a presidenta ou o presidente 

declarou-a aprovada. A presidenta ou o presidente leu comunicado enviado pela vereadora 

Xxxxxx Xxxxxx ou pelo vereador Xxxxxx Xxxxxx com justificativa de sua ausência na 

reunião de XX/XX/XX. Usaram a palavra, na parte reservada para pronunciamento sobre 

assunto relevante, as seguintes vereadoras e os seguintes vereadores: 1) XXXXXX XXXXXX 

[nome da vereadora ou do vereador em caixa alta]: [síntese da fala]. 2) XXXXXX XXXXXX 

[nome da vereadora ou do vereador em caixa alta]: fez uso do tempo para explicação pessoal 

para dizer que xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Assumiram a presidência e a secretaria as 

vereadoras Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx ou os vereadores Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx 

Xxxxxx, respectivamente. 3)  XXXXXX XXXXXX [nome da vereadora ou do vereador em 

caixa alta]: fazendo uso da palavra para apresentar questão de ordem, solicitou 

esclarecimentos em relação a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx [fazer constar os dispositivos 

do Regimento Interno - RI - citados na fala]. A vereadora ou o vereador afirmou que xxxxxx 



 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx. A presidenta ou o presidente explicou que [fazer constar os 

dispositivos do Regimento Interno - RI - citados na fala]. A vereadora XXXXXX XXXXXX 

ou o vereador XXXXXX XXXXXX [nome da vereadora ou do vereador em caixa alta], 

inscrita como primeira oradora ou inscrito como primeiro orador, [síntese da fala]. A 

vereadora XXXXXX XXXXXX ou o vereador XXXXXX XXXXXX [nome da vereadora ou 

do vereador em caixa alta], inscrita como segunda oradora ou inscrito como segundo orador, 

deixou de fazer uso da palavra por estar ausente do plenário naquele momento. A vereadora 

XXXXXX XXXXXX ou o vereador XXXXXX XXXXXX [nome da vereadora ou do 

vereador em caixa alta], inscrita como primeira oradora ou inscrito como primeiro orador em 

lista suplementar, [síntese da fala]. A oradora ou o orador concedeu aparte à vereadora 

XXXXXX XXXXXX ou ao vereador XXXXXX XXXXXX [nome da vereadora ou do 

vereador em caixa alta]. Às XXhXXmin, passou-se à apreciação da PRIMEIRA PARTE da 

ORDEM DO DIA. A presidenta ou o presidente deferiu as seguintes proposições: 1) 

Requerimento nº XXX/XX, de autoria da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx 

Xxxxxx, para [descrever o que é requerido no documento]. 2) Requerimento nº XXX/XX, de 

autoria da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx, para [descrever o que 

é requerido no documento]. EM TURNO ÚNICO: VETO: 1) Projeto de Lei nº XXX/XX - 

Veto Total/Parcial (Ofício Veto nº XX, de XX/XX/XX) à Proposição de Lei nº XXX/XX, que 

“[ementa]”. Autoria: vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou vereador Xxxxxx Xxxxxx. Discutiu o 

veto a vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou o vereador Xxxxxx Xxxxxx. Discutiu o projeto a 

vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou o vereador Xxxxxx Xxxxxx. Para encaminhamento de votação, 

usou a palavra a vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou o vereador Xxxxxx Xxxxxx. Declarou voto a 

vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou o vereador Xxxxxx Xxxxxx. Votaram XX vereadoras e 

vereadores sendo XX votos SIM, XX votos NÃO, XX EM BRANCO, XX NULOS, XX 



 

ABSTENÇÕES. [Mantido ou Rejeitado] o veto. Foi [aprovado ou rejeitado] o Requerimento 

nº XXX/XX, de autoria da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx, para 

[descrever o que é requerido no documento]. Foram deferidos os seguintes requerimentos: 1) 

Requerimento nº XXX/XX, de autoria da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx 

Xxxxxx, para [descrever o que é requerido no documento]. 2) Requerimento nº XXX/XX, de 

autoria da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx, para [descrever o que 

é requerido no documento]. EM [PRIMEIRO, SEGUNDO ou TURNO ÚNICO]: 1) Projeto 

de Lei nº XXX/XX - “[ementa]”. Autoria: vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou vereador Xxxxxx 

Xxxxxx. Foi concedida a interrupção da discussão, nos termos do art. 142 do RI, a pedido da 

vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx. 2) Projeto de Lei nº XXX/XX - 

“[ementa]”. Autoria: vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou vereador Xxxxxx Xxxxxx. Foi concedido 

o adiamento da votação, nos termos do art. 155 do RI, a pedido da vereadora Xxxxxx Xxxxxx 

ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx. A vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou o vereador Xxxxxx 

Xxxxxx devolveu para a apreciação do Plenário o Projeto de Lei nº XXX/XX. 3) Projeto de 

Lei nº XXX/XX - “[ementa]”. Autoria: vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou vereador Xxxxxx 

Xxxxxx. Votaram XX vereadoras e vereadores, sendo XX votos SIM, XX votos NÃO, XX 

EM BRANCO, XX NULOS, XX ABSTENÇÕES. A vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou o 

vereador Xxxxxx Xxxxxx solicitou verificação de votação [fazer constar o dispositivo do RI 

pertinente, se esse for citado (no caso, o art. 154)]. [Aprovado ou Rejeitado] o projeto. A 

presidenta ou o presidente determinou, então, a verificação da votação do projeto, tendo sido 

confirmada a aprovação do projeto. A vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou o vereador Xxxxxx 

Xxxxxx solicitou a verificação de quórum [fazer constar o dispositivo do RI pertinente, se 

esse for citado (no caso, o art. 135, XVIII)]. A presidenta ou o presidente determinou, então, 

que as vereadoras e os vereadores registrassem presença no painel eletrônico. Foi constatada a 



 

presença de XX vereadoras e vereadores, número suficiente para o prosseguimento da 

reunião. Na SEGUNDA PARTE da ORDEM DO DIA, destinada à apreciação de moções, 

indicações e requerimentos, foi DEFERIDA a seguinte matéria encaminhada à mesa pelas 

vereadoras e pelos vereadores: 1) Indicação nº XXX/XX, de autoria da vereadora Xxxxxx 

Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx, que “ [descrever sinteticamente a sugestão 

apresentada no documento]”. 2) Moção nº XXX/XX, de autoria da vereadora Xxxxxx 

Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx, que “[descrever sinteticamente a manifestação 

incluída no documento]”. Ficaram PREJUDICADOS os requerimentos nºs XXX e XXX/XX, 

de autoria das vereadoras Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx ou dos vereadores Xxxxxx 

Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx. A secretária ou o secretário anunciou para a XXª Reunião 

Ordinária, a realizar-se em XX/XX/XX, as seguintes proposições: projetos de lei nºs XXX e 

XXX/XX, Projeto de Resolução nº XXX/XX e Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 

XXX/XX. Anunciou, em seguida, as proposições para a XXª Reunião Ordinária, a realizar-se 

em XX/XX/XX, a saber: projetos de lei nºs XXX e XXX/XX, Projeto de Resolução nº 

XXX/XX e Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº XXX/XX. A presidenta ou o presidente 

transferiu o Projeto de Lei nº XXX/XX para a XXª Reunião Ordinária, a realizar-se em 

XX/XX/XX. Estiveram presentes ao longo da reunião XX vereadoras e XX vereadores, a 

saber: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx [...] e Xxxxxx Xxxxxx. A presidenta ou o presidente 

declarou encerrados os trabalhos às XXhXXmin. Para constar, lavrou-se esta ata, que, após 

lida e aprovada, será assinada pela presidente ou pelo presidente e pela secretária ou pelo 

secretário da reunião em que for comunicada sua aprovação. 

Presidenta/presidente:................................................................................................................... 

Secretária/secretário:..................................................................................................................... 
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ATA DA XXª REUNIÃO [ORDINÁRIA ou EXTRAORDINÁRIA ou 

EXTRAORDINÁRIA AD REFERENDUM] DA COMISSÃO DE XXXXXX XXXXXX DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, NA Xª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

XXª LEGISLATURA. 

Às XXhXXmin do dia XX/XX/XX, no Plenário Xxxxxx Xxxxxx, sob a presidência da 

vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx e com a presença das vereadoras 

Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx e dos vereadores Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, 

reuniu-se, [em caráter extraordinário - se for o caso], a Comissão de Xxxxxx Xxxxxx da 

Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH. Havendo quórum, a presidenta ou o 

presidente declarou abertos os trabalhos. Da ORDEM DOS TRABALHOS, constou: I - 

Aprovação de ata: não tendo recebido impugnação, no prazo regimental, das atas da XXª 

Reunião Ordinária e da XXª Reunião Extraordinária, realizadas em XX/XX/XX e 

XX/XX/XX, respectivamente, a presidenta ou o presidente comunicou sua aprovação. II - 

Audiência Pública com a finalidade de “[conforme requerimento que originou a audiência]”. 

Registre-se que esta audiência realizou-se por iniciativa da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do 

vereador Xxxxxx Xxxxxx, conforme o Requerimento nº XXX/XX. A presidenta ou o 

presidente convidou para compor a mesa: 1) [cargo e nome]; 2) [cargo e nome...]. A presidenta 

ou o presidente discorreu sobre o tema que motivara a convocação desta audiência pública. Em 

seguida, passou a palavra a Xxxxxx Xxxxxx. III - Discussão e votação de: EM TURNO 

ÚNICO: 1) Requerimento de Comissão nº XXX/XX, de autoria da vereadora Xxxxxx 

Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx, para [descrever o que é requerido no documento]. 

Colocado em votação, o requerimento foi [aprovado ou rejeitado], [por unanimidade ou com 

voto contrário ou favorável da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx]. 



 
 

 

2) Requerimento de Comissão nº XXX/XX, de autoria da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do 

vereador Xxxxxx Xxxxxx, para [descrever o que é requerido no documento]. Colocado em 

votação, o requerimento foi [aprovado ou rejeitado], [por unanimidade ou com voto contrário 

ou favorável da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx].  EM XXXXXX 

TURNO: 1) Projeto de Lei ou Resolução nº XXX/XX - “[ementa]”. Autoria: vereadora 

Xxxxxx Xxxxxx ou vereador Xxxxxx Xxxxxx. Discutiu o projeto a vereadora Xxxxxx 

Xxxxxx ou o vereador Xxxxxx Xxxxxx. [Aprovado ou Rejeitado], [por unanimidade ou com 

voto contrário ou favorável da vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx], o 

parecer da relatora ou do relator, vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou vereador Xxxxxx Xxxxxx, 

pela [conforme conclusão do parecer]. 2) Projeto de Lei ou Resolução nº XXX/XX - 

“[ementa]”. Autoria: vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou vereador Xxxxxx Xxxxxx. Discutiu o 

projeto a vereadora Xxxxxx Xxxxxx ou o vereador Xxxxxx Xxxxxx. [Aprovado ou 

Rejeitado], [por unanimidade ou com voto contrário ou favorável da vereadora Xxxxxx 

Xxxxxx ou do vereador Xxxxxx Xxxxxx], o parecer da relatora ou do relator, pela [conforme 

conclusão do parecer]. IV - Outros assuntos pertinentes à comissão: xxxxxx xxxxxx xxxxxx. 

Nada mais havendo a ser tratado, a presidenta ou o presidente declarou encerrados os 

trabalhos, às XXhXXmin. Para constar, lavrou-se esta ata, que será assinada pela presidenta 

ou pelo presidente da reunião em que for comunicada sua aprovação, conforme previsão 

regimental, ou pela presidenta ou pelo presidente desta reunião. 

Presidenta:.......................................................................................................................... 

Presidente:.......................................................................................................................... 
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Of. Dirleg nº X.XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx  de XXXX 

Senhora Xxxxxxx, [cargo ocupado pela prestadora de contas na data de envio deste ofício] 

Senhor Xxxxxxx, [cargo ocupado pelo prestador de contas na data de envio deste ofício] 

 
Comunico a Vossa Excelência/Vossa Senhoria que se encontra em apreciação nesta Câmara 

a prestação de contas do Município relativa ao exercício de XXXX, em que Vossa Excelência/Vossa 
Senhoria  era prefeita/prefeito municipal. 

Conforme competência prevista na Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e no 
Regimento Interno desta Câmara, o trabalho está sendo desenvolvido pela Comissão de Orçamento 
e Finanças Públicas, que, por meio de parecer do relator, em reunião, apresentará projeto de 
resolução, expressando posicionamento pela aprovação ou pela rejeição das contas e do parecer 
prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Já tendo dado início ao trabalho, a comissão aprovou, em sua reunião de XX/XX/XX, uma 
proposta de diligência para cientificar Vossa Excelência/Vossa Senhoria do processo em curso, a fim 
de possibilitar-lhe acompanhar seu desenvolvimento. 

Adotando os termos da referida proposta (cópia anexa), dou a Vossa Excelência/Vossa 
Senhoria  ciência do processo em curso e de que lhe é facultado acompanhar sua tramitação até a 
decisão final, podendo Vossa Excelência/Vossa Senhoria, no prazo de trinta dias a contar do 
recebimento deste, oferecer a defesa ou a manifestação que entender necessária, e, ainda, produzir 
sustentação oral na comissão e no Plenário e fazer-se representar por advogado na produção da 
defesa e em todos os atos do processo. 

Informo-lhe também que a Prestação de Contas nº XXXX/XX encontra-se disponível para 

consulta em www.cmbh.mg.gov.br. Para essa consulta, acessar, na página inicial, Legislação e 

Proposições; clicar em Projetos e +; selecionar a opção Projeto de Resolução; preencher o número 

e o ano da proposição e clicar em Pesquisar. 

Atenciosamente, 
 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta 

 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

Presidente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Excelentíssimo Senhor 
Nome Xxxxxx Xxxxxx   
Cargo ocupado pela prestadora ou pelo prestador de contas na data de envio deste ofício 

Vencimento da diligência em: _____ / _____ / _____ 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 

http://www.cmbh.mg.gov.br/


  

 

      

Of. Dirleg nº X.XXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Senhora Xxxxxxx Xxxxxx, [cargo ocupado pela prestadora de contas nesta data]  
Senhor Xxxxxxx Xxxxxx, [cargo ocupado pelo prestador de contas nesta data]  
 

 
Conforme informação levada ao conhecimento de Vossa Excelência/Vossa Senhoria 

por meio do Ofício Dirleg nº X.XXX/XX, de XX/XX/XX, encontra-se em apreciação na 

Comissão de Orçamento e Finanças Públicas desta Câmara a prestação de contas do 

Município relativa ao exercício de XXXX, em que Vossa Excelência/Vossa Senhoria era 

prefeita/prefeito municipal. 

Nesse contexto, comunico a Vossa Excelência/Vossa Senhoria que esta comissão, 

na sequência dos trabalhos, apreciará o parecer da relatora ou do relator em reunião que 

ocorre nas xxxxxx -feiras, às XXhXX30min, no Plenário Xxxxxx  Xxxxx.  

Dou a Vossa Excelência/Vossa Senhoria ciência do processo em curso e de que lhe 

é facultado acompanhar sua tramitação até a decisão final. 

Informo-lhe também que a Prestação de Contas nº XXXX/XX encontra-se disponível 

para consulta em www.cmbh.mg.gov.br. Para essa consulta, acessar, na página inicial, 

Legislação e Proposições; clicar em Projetos e +; selecionar a opção Prestação de 

Contas; preencher o número e o ano da prestação de contas e clicar em Pesquisar. 

Atenciosamente, 

 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 

Presidenta 
Vereador Xxxxxx Xxxxxx 

Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelentíssima Senhora 
Excelentíssimo Senhor 
Nome Xxxxxx Xxxxxxx 
Cargo ocupado pela prestadora ou pelo prestador de contas na data de envio deste ofício  

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 

http://www.cmbh.mg.gov.br/


  

 

Of. Dirleg nº XXXX/XX 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

Senhora Xxxxxxx, [cargo ocupado pela prestadora de contas nesta data]  

Senhor Xxxxxx,     [cargo ocupado pelo prestador de contas nesta data] 

 
 

Comunico a Vossa Excelência/Vossa Senhoria que se encontra em 

apreciação nesta Câmara a prestação de contas do Município relativa ao exercício 

de XXXX. 

A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas emitiu parecer que concluiu 

pela apresentação do Projeto de Resolução n° XXX/XX, que se encontra concluso 

para apreciação em Plenário e constará da pauta a partir do dia XX/XX/XX. 

As pautas das reuniões plenárias são publicadas e ficam disponíveis no 

Portal da Câmara. Para obtê-las, acessar www.cmbh.mg.gov.br e, no menu 

Atividade Legislativa, clicar em Reuniões. Na página de pesquisa, preencher a 

data e selecionar, como órgão promotor, a opção Plenário. 

Informo-lhe também que o Projeto de Resolução nº XXX/XX encontra-se 

disponível para consulta no Portal da Câmara. Para essa consulta, acessar, na página 

inicial, Legislação e Proposições; clicar em Projetos e +; selecionar a opção Projeto 

de Resolução; preencher o número e o ano da proposição e clicar em Pesquisar. 

Atenciosamente, 

Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 
Presidenta 

Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente  

 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Excelentíssimo Senhor 
Nome Xxxxxx Xxxxxx 
Cargo ocupado pela prestadora ou pelo prestador de contas na data de envio do 
ofício 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em –––/–––/–––           Hora: –––––––––– 

http://www.cmbh.mg.gov.br/


  

 

      

Of. Dirleg nº X.XXX/XX 

 

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX 

 

Senhora XXXXXX, [cargo ocupado pela prestadora de contas nesta data]  

Senhor XXXXXX, [cargo ocupado pelo prestador de contas nesta data] 

 
 
Comunico a Vossa Excelência/Vossa Senhoria que, no dia XX de 

xxxxx de XXXX, foi promulgada a Resolução nº X.XXX/XX, que “Aprova as contas 

do Município de Belo Horizonte relativas ao exercício financeiro de XXXX.”. 

Segue, anexa, página do Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte - DOM/BH - de XX de xxxxx de XXXX, com a publicação da mencionada 

resolução (página XX, coluna X, do Poder Legislativo). 

Atenciosamente, 

 

Vereadora Xxxxxxx Xxxxxx 
Presidenta 

Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Excelentíssimo Senhor 
Nome Xxxxxx Xxxxxx  
Cargo ocupado pela prestadora ou pelo prestador de contas do Município na data 
de envio deste ofício 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em ____/____/____           Hora: __________ 



 

Of. Dirleg nº X.XXX/XX  

Belo Horizonte, XX de xxxxxx de XXXX  

Senhora Conselheira-Presidenta, 
Senhor Conselheiro-Presidente,  
 

   Em atendimento à Lei Complementar Estadual nº 102/08, art. 44, 

encaminho a Vossa Excelência cópia autenticada da Resolução nº X.XXX/XX, que 

“Aprova as contas do Município de Belo Horizonte relativas ao exercício financeiro 

de XXXX”, promulgada e publicada, e as atas das sessões em que se verificou o 

pronunciamento da Câmara, com a relação nominal dos vereadores presentes e o 

resultado numérico dessa votação.  

    

Atenciosamente, 

 

 
Vereadora Xxxxxx Xxxxxx 

Presidenta 
 

Vereador Xxxxxx Xxxxxx 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Excelentíssimo Senhor 
Nome Xxxxxx Xxxxxx 
Conselheira-Presidenta/Conselheiro-Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em –––/–––/–––           Hora: –––––––––– 

 

 



 
 

Of. Dirleg nº X.XXX/XX                                                           

   Belo Horizonte, XX de xxxxxx   de XXXX 

   Senhora Secretária, 

                                Senhor Secretário, 

 
 
   Encaminho a Vossa Excelência a Autorização nº X/XX, em 

decorrência da solicitação veiculada no Ofício GP. EXTER-XXXX/OF, para que 

possa a Excelentíssima Senhora Prefeita ou o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 

Belo Horizonte, Xxxxxxx Xxxxx, ausentar-se do País no período de XX de xxxxx a 

X de xxxxx de XXXX. 

 

   Atenciosamente, 
 
  

Vereadora Xxxxxxx Xxxxx 
Presidenta 

 
Vereador Xxxxxx Xxxxx 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Nome 
Secretária Municipal de Governo 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Nome 
Secretário Municipal de Governo 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em –––/–––/–––           Hora: –––––––––– 



 
 

Of. Dirleg nº X.XXX/XX                                                           

   Belo Horizonte, XX de xxxxxx   de XXXX 

   Senhora Secretária, 

                                Senhor Secretário, 

 
 
   Encaminho a Vossa Excelência a Autorização nº X/XX, em 

decorrência da solicitação veiculada no Ofício GP. EXTER-XXXX/OF, para que 

possa a Excelentíssima Senhora Prefeita ou o Excelentíssimo Senhor Prefeito de 

Belo Horizonte, Xxxxxxx Xxxxx, licenciar-se, no período de XX a XX de xxxxx de 

XXXX. 

 

   Atenciosamente, 
 
  

Vereadora Xxxxxxx Xxxxx 
Presidenta 

 
Vereador Xxxxxx Xxxxx 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora 
Nome 
Secretária Municipal de Governo 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Nome 
Secretário Municipal de Governo 

Recebido por: ____________________________ 
NOME LEGÍVEL  

MATRÍCULA OU IDENTIDADE: ______________ 

Órgão: __________________________________ 

Em –––/–––/–––           Hora: –––––––––– 


