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Regimento para o 44º Concílio Regional 
da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica 

 

Art. 1o – Este Regimento atende ao Art. 86 § 2o dos Cânones e entra em vigor após 
sua aprovação pelo Plenário. 

Art. 2o – O Concílio Regional inicia suas sessões com atividade devocional e 
encerra suas sessões com a oração da noite.  

Art. 3o – A Presidência elabora a agenda do Concílio, obedecendo as prioridades 
canônicas, submetendo-a ao Plenário na primeira sessão. 

Art. 4o – O Plenário, logo ao início dos trabalhos, estabelece seus limites, 
determinando os locais onde se assentam após estarem cadastrados os/as conciliares 
com direito pleno; os/as conciliares com direito somente à voz;  e os/as visitantes. 

Art. 5o – Sessão é o trabalho conciliar de um dia, incluindo-se plenárias, grupos de 
trabalho; comissões e momentos devocionais. 

Art. 6o – Depois de chamado à ordem, nenhum/a conciliar se levanta, exceto com 
autorização da Presidência. 

Art. 7o – O grupo de apoio ou recepção informa o número de conciliares presentes 
nos limites do Plenário, mediante controle numérico, eletrônico ou lista de presença. 

Art. 8o – As Comissões transitórias e permanentes têm prioridade para os seus 
trabalhos e locais próprios para realizá-los, podendo, no entanto, serem convocadas ao 
Plenário pela Presidência, a qualquer momento. 

 

Das Regras Parlamentares 
 

Art. 9o – Nenhum/a conciliar se levanta em Plenário enquanto a Presidência 
estiver falando. 

Art. 10 – A Mesa estabelece a ordem dos oradores que se inscreverem, 
possibilitando que falem alternadamente, “favoráveis” e “contrários”, quando se tratar 
de discussão de proposta. 

Parágrafo Único – O/a proponente tem direito à palavra quantas vezes se fizer 
necessário enquanto não estiver encerrado o debate sobre a sua proposta. 

Art. 11 – O Plenário e a própria Mesa podem ser chamados à ordem, por iniciativa 
de qualquer conciliar, que para tanto citará o número do artigo do Regimento, ou dos 
Cânones em que se baseia. 

Art. 12 – Nenhum/a conciliar, fora dos limites do Plenário, pode tomar parte em 
uma discussão ou votar, salvo os contemplados no Art. 8o deste Regimento. 

Art. 13 – Nenhum/a conciliar pleno pode se retirar do Concílio sem autorização 
da Presidência. 
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Art. 14 – Todos os documentos recebidos pelos órgãos do Concílio serão 
encaminhados ao Plenário com relatório ou parecer fundamentado para apreciação. 

Art. 15 – Estatutos e Regulamentos que devam ser apreciados pelo Plenário, bem 
como planos de grande importância para a vida da Igreja, que não constem do Caderno 
do Concílio, só poderão ser discutidos e aprovados se apresentados na sessão anterior. 

Art. 16 – Todos os relatórios são apresentados em forma de texto à Presidência e 
por meio eletrônico, para a Secretaria de Atas e para a edição de Atas Registros e 
Documentos. 

Art. 17 – Nenhum documento é distribuído aos/às conciliares, sem 
autorização da Presidência. 

Art. 18 – Assuntos não contemplados na agenda somente poderão ser 
considerados após pareceres favoráveis da Coordenação Regional de Ação Missionária 
(COREAM), da Comissão Regional de Justiça, e da autorização da Presidência, sendo que, 
a Presidência pode fazê-lo diretamente se assim o entender. 

 

Das Propostas 
 

Art. 19 – Propostas para serem apreciadas no Concílio poderão ser encaminhadas 
à Mesa por qualquer conciliar, até o final da manhã da 3a sessão, por escrito; em 
formulário próprio ou via aplicativo. 

Art. 20 – O proponente pode retirar a sua proposta, antes que ela receba apoio. 

Parágrafo Único – Uma vez apoiada, a proposta passa a pertencer ao Plenário do 
Concílio e, havendo interesse deste, poderá receber aditamento ou ser substituída por 
outra desde que seja mantido seu teor e que receba apoio. 

Art. 21 – Propostas que envolvam ônus devem conter, de forma explícita, fonte do 
recurso e/ou provisão orçamentária, caso contrário, serão consideradas fora de ordem. 

Art. 22 – Quando uma proposta estiver em debate, o Plenário não recebe ou discute 
qualquer outra, exceto para aditamento ou substitutiva. 

Art. 23 – A critério da Presidência, suspende-se a sessão temporariamente, para a 
harmonização das propostas. 

Art. 24 – Proposta de votação de matéria não poderá ser considerada fora de 
ordem, e uma vez apoiada e aprovada, encerram-se os debates, assegurando-se o direito 
da palavra aos inscritos. 

Art. 25 – As propostas rejeitadas poderão fazer parte da ata da sessão, se requerido 
pelo proponente com fundamentação canônica ou regimental. 

Art. 26 – Proposta de reconsideração de matéria só será considerada se subscrita 
por no mínimo metade do quórum e exige para aprovação, maioria qualificada de dois 
terços do quórum. 
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Art. 27 – A sessão plenária se encerra somente após o Plenário tomar ciência do 
número de propostas apresentadas encaminhadas no dia à Mesa no decorrer dos 
trabalhos do dia, bem como, do nome do/a autor/a e do/a apoiador/a das mesmas. 

Art. 28 – As propostas com apoio e que não tenham sido debatidas em Plenário, 
serão encaminhadas para análise e providências da Coordenação Regional de Ação 
Missionária (COREAM), e divulgada em até cento e vinte dias após o término do Concílio 
para que a delegação tome ciência dos temas levantados durante a reunião conciliar e 
que necessitam de ação por parte da Região. 

Parágrafo Único – Cabe à Coordenação Regional de Ação Missionária (COREAM) relatar 
o andamento das análises de propostas conciliares sob sua responsabilidade e previsão 
de deliberação sobre elas. 

 

Dos Debates 
 

Art. 29 – Participam dos debates os/as conciliares inscritos/as e devidamente 
anotados/as pela Mesa, que utilizam a palavra usando o microfone e no momento que a 
Presidência defere a palavra, seguindo o disposto no Art. 10  deste Regimento. 

Art. 30 – Quando um orador estiver falando, dentro do prazo regimental, não pode 
ser interrompido, a não ser pela Presidência, por questão de ordem, quando fere o 
decoro, os bons costumes, ou por aparte concedida. 

Art. 31 – O prazo máximo de discussão de uma matéria é de trinta minutos com 
exceção do Relatório Episcopal, Planejamento Regional, Projetos Missionários, Projeto 
de Revitalização de Igrejas e do Orçamento, que pode ter o tempo de apresentação e 
discussão determinados pela Presidência. 

Art. 32 – Cada conciliar poderá falar apenas uma vez sobre o mesmo assunto, a 
menos que tenha o seu nome mencionado nos debates por oradores subsequentes, 
quando poderá justificar, debater ou esclarecer o seu posicionamento. 

Art. 33 – O/A Presidente, caso queira apresentar ou discutir uma proposta, deverá 
passar a Presidência temporariamente a bispos/as visitantes ou eméritos/as ou ao/à 
presbítero/presbítera mais idoso/a integrante da COREAM, respeitadas as disposições 
regimentais e canônicas. 

Art. 34 – Quando a Presidência declara o assunto “fora de ordem” ou caça a 
palavra do/a conciliar, cabe recurso ao Plenário. 

Art. 35 – Cada orador/a pode falar sobre a matéria em debate, por três minutos. 

§ 1o – O tempo de fala do orador poderá ser prorrogado por um minuto a critério 
da Presidência. 

§ 2o – O tempo previsto neste artigo se aplica também a visitantes, quando a 
Presidência defere a palavra de privilégio. 
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Das Votações 
 

Art. 36 – As votações são feitas preferencialmente por aclamação, ou por 
escrutínio. A aprovação se dará por maioria simples, respeitando os dispositivos 
canônicos e regimentais. 

Art. 37 – A Comissão de Indicações, composta por seis integrantes, é eleita sem 
indicações e sem debates, na primeira sessão plenária do Concílio, conforme Art. 85 § 10 
dos Cânones, sendo três presbíteros/as e três leigos/as  

Art. 38 – O Concílio Regional elege o/a secretário/a de atas e a comissão de exame 
de atas conforme agenda conciliar.  

Art. 39 – Para pleno funcionamento do Concílio, a Presidência nomeia o/a 
cronometrista, a comissão de diplomacia e a comissão escrutinadora. 

Art. 40 – A comissão de indicações apresenta os nomes para concorrerem aos 
cargos/funções eletivos, reservado ao Plenário o direito de fazer outras indicações. 

Parágrafo Único – Quando a eleição se processar por escrutínio secreto, as cédulas, 
a projeção eletrônica ou outro meio, os nomes dos/as candidatos/as devem ser 
apresentados em rigorosa ordem alfabética. 

Art. 41 – Qualquer conciliar pode solicitar a verificação de quórum antes da 
votação e a recontagem de votos após a mesma, desde que justifique sua solicitação e 
que ela seja aprovada pela Presidência, nos termos do artigo 241 dos Cânones. 

Art. 42 – Entende-se por quórum o número total dos delegados e delegadas 
votantes que compõem o rol do Concílio, que deve ser aferido por meio de confirmação 
de presença eletrônica ou chamada do rol, o qual não pode ser inferior à dois terços do 
número de membros votantes do Concílio. 

 
Das Eleições 

 

Art. 44 – As eleições são feitas por maioria simples, a não ser quando os Cânones 
ou regimentos determinarem outra forma ou por decisão do plenário. 

Parágrafo Único – Entende-se por maioria simples o maior número de votos apurados 
em uma reunião; por maioria absoluta, mais da metade dos votos dos delegados e 
delegadas votantes que compõem o rol do Concílio em questão; e por maioria 
qualificada, maioria especial superior à absoluta, conforme artigo 241 – § 4o dos Cânones. 

Art. 45 – A eleição para a Coordenação Regional de Ação Missionária (COREAM) 
processa-se por maioria absoluta até o segundo escrutínio e por maioria simples a partir 
do terceiro escrutínio. 

Art. 46 – Os membros suplentes da Coordenação Regional de Ação Missionária 
(COREAM), três leigos/as e três presbíteros/as serão eleitos em escrutínio específico, 
obedecendo ao critério de maioria simples. 
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Art. 47 – As eleições previstas no Art. 85 § 3o e 4o dos Cânones, a qual ocorrerá 
somente quando houver determinação do Colégio Episcopal neste sentido, processam-
se por maioria absoluta até o segundo escrutínio e por maioria simples a partir do 
terceiro escrutínio. 

Art. 48 – As eleições previstas no Art. 127 dos Cânones, ocorrerão somente quando 
houver determinação do Colégio Episcopal. Neste sentido, processam-se por maioria 
absoluta conforme Art. 128 § 3o item 4 dos Cânones. 

Art. 49 – No momento que precede a eleição dos/as presbíteros/as que comporão 
a lista tríplice regional, a qual ocorrerá somente quando houver determinação do Colégio 
Episcopal neste sentido, é parte do processo de eleição episcopal, far-se-á a leitura do 
inciso I, Art. 127 dos Cânones, sendo a partir deste momento, proibida a discussão. 

Art. 50 – Durante as eleições previstas no Art. 127 dos Cânones, que ocorrerão 
somente quando houver determinação do Colégio Episcopal neste sentido, os/as 
conciliares devem permanecer sentados até a composição final da lista tríplice e qualquer 
conciliar poderá ser chamado/a à ordem em caso de movimentação no Plenário. 

Art. 51 – A Comissão Regional de Justiça é composta por cinco integrantes. 

§ 1o – A Comissão Regional de Justiça é composta por no mínimo dois/duas 
presbíteros/as e dois/duas leigos/as, sendo que, o/a integrante restante poderá ser 
tanto presbítero/a como leigo/a, sendo que, nos termos do § 1o do artigo 91 dos 
Cânones, pelo menos um/a dos/as membros titulares e um dos membros suplentes da 
Comissão Regional de Justiça deverá ser bacharel em direito. 

§ 2o – A eleição do/a quinto/a integrante da Comissão se dará por escrutínio 
específico, do qual participarão os terceiros e quartos mais votados nos escrutínios de 
presbítero/a e leigo/a.  

Art. 52 - A Comissão Ministerial Regional é composta por cinco integrantes. 

Parágrafo Único – Nos termos do § 4o do artigo 92 dos Cânones, a Comissão Ministerial 
Regional é composta por presbíteros e presbíteras. 

Art. 53 – A Comissão Regional de Relações Ministeriais é composta por cinco 
integrantes. 

§ 1o – A Comissão Regional de Relações Ministeriais é composta por no mínimo 
dois/duas presbíteros/as e dois/duas leigos/as, sendo que, o/a integrante restante 
poderá ser tanto presbítero/a como leigo/a. 

§ 2o – A eleição do/a quinto/a integrante da Comissão se dará por escrutínio 
específico, do qual participarão os terceiros e quartos mais votados nos escrutínios de 
presbítero/a e leigo/a. 

Art. 54 – O Conselho Fiscal da AIM é composto por cinco membros titulares e dois 
suplentes.  

§ 1o – Pelo menos um dos membros titulares e um dos membros suplentes deverá 
ser contador ou contabilista. 
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§ 2o – Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, parentes – até terceiro grau – 
de qualquer componente da COREAM, do/a Tesoureiro/a Regional ou do/a Secretário/a 
Executivo/a Regional da AIM, assim como os empregados de qualquer instituição 
subordinada à AIM 3a RE, inclusive membros dos respectivos Conselhos Diretores e seus 
parentes até terceiro grau.  

Art. 55 – A Comissão de Exame de atas é composta por três integrantes. 

Art. 56 – Em caso de vacância nas comissões/conselho, previstos nos artigos 51 e 
52 deste Regimento, assumem as vagas os/as candidatos/as subsequentes com maior 
número de votos no escrutínio. 

Parágrafo Único – No caso de vacância de contador ou contabilista no Conselho Fiscal 
assume o respectivo suplente contador ou contabilista. 

Art. 57 – Não se dará no Plenário, qualquer discussão sobre exames intelectuais, 
de suficiência, de avaliação psicológica, de natureza moral, ética e espiritual, ou de sua 
avaliação, de candidatos/as a aspirantes e às ordens, ao ministério pastoral, à admissão 
e à readmissão. 

§ 1o – As avaliações ocorrem no âmbito das Comissões, podendo recorrer à 
Comissão Regional de Justiça, quem dela divergir, nos termos da legislação canônica. 

§ 2o – Somente serão debatidos em Concílio, os pedidos/avaliações de readmissão 
que foram encaminhados com antecedência mínima de trinta dias da data do início do 
Concílio Regional e que tenham o devido parecer da Comissão Ministerial Regional ou 
outra Comissão competente para posicionamento sobre a matéria. 

  

Das Atas 
 

Art. 58 – Das sessões regulares do Concílio são lavradas atas circunstanciadas, 
pelo/a Secretário/a do Concílio, que são disponibilizadas aos/às conciliares, na sessão 
seguinte, em forma provisória por meio de app, e-mail e/ou por meio de link no site 
regional. Os destaques às Atas devem ser encaminhados à comissão de exame de atas, 
que, se for o caso, os incorporarão ao texto final, após o que serão consideradas 
aprovadas. 

 

Da Vigência 
 

Art. 59 – Após aprovado, este Regimento vigora durante o biênio e só pode ser 
modificado por proposta escrita de cinco conciliares, devidamente justificada com 
aprovação de dois terços do Plenário. 
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Das Disposições Gerais 
 

Art. 60 – Este Regimento pode ser intermitido no todo ou em parte em qualquer 
momento da reunião por proposta justificada e com aprovação de dois terços do 
Plenário. 

 

DA Publicação 
 

Art. 61 – Este Regimento é disponibilizado a todos/as os/as conciliares e também 
publicado nas atas, registros e documentos do Concílio Regional. 

 

Golden Park Hotel Sorocaba 

Sorocaba, 21 de novembro de 2019. 

 

  


