
Regimento da I Assembleia Geral dos Expositores da Feira do Mineirinho 

Regimento para Assembleia Geral dos Expositores da Feira do Mineirinho 
para aprovação final das condições do retorno, conforme estipulado em 
processo de negociação entre as Associações de expositores  AEFEM; 

ASFEMMA(ONG Mineirinho) e AEFAL; o Comitê Popular dos Atingidos pela 
Copa, a Defensoria Pública  Estadual, o Ministério Público Estadual e o 

Governo do Estado de Minas Gerais

Cap. I Da realização e divulgação:

1. A I Assembleia Geral dos Expositores da Feira do Mineirinho se realizará 
no dia 01 de setembro de 2013, às 13h, no auditório da faculdade de direito 
da UFMG (av. João Pinheiro, n°100).

a) A I Assembleia Geral deverá ser amplamente divulgada, constando, pelo 
menos, com 10 (dez) dias corridos de antecedência, nos meios de 
comunicação disponíveis aos atores envolvidos.   

Cap. II Da participação. 

1. Estão aptos a participar da I Assembleia Geral da Feira do Mineirinho: 

a) Expositores que: 

I.Comprovarem devidamente que expunham na feira, pelo período contínuo 
de seis meses, no mínimo, a partir de 21 abril de 2011.

Ou

II.  Comprovarem  devidamente  que  expunham  na  feira  ao  mês  de  seu 
término.

b) As diferentes categorias de trabalhadores, garçons e carregadores, que:

I. Comprovarem devidamente que estiveram presentes nos últimos 6 (seis) 
meses da Feira.

Parágrafo único. Os casos nos quais não exista comprovação documental 
serão analisados pela Comissão Organizadora da I Assembleia.

2. A inscrição para a participação da assembleia será realizada pela 
Comissão Organizadora da I Assembleia e se dará: 

a) Quatro horas antes da inicio da Assembleia e até o seu encerramento. 



Cap. III Da pauta da Assembleia. 

1. A Comissão Organizadora apresentará proposta de pauta com a 
sequência dos pontos que deverão ser debatidos durante a I Assembleia. 

I. A pauta definitiva deverá ser referendada no inicio da Assembleia pelos 
participantes. 

II. A proposta de pauta deverá ser divulgada amplamente pelo menos 1 (um) 
dia antes da realização da Assembleia. 

III. Não há a possibilidade de votação de pontos que não tenham sido 
incluídos na pauta definitiva referendada no início da I Assembleia. 

Cap.IV Do processo de deliberação.

1. O processo de deliberação terá início com a exposição e esclarecimento, 
pela Comissão Organizadora, de todas as propostas a serem debatidas pela 
Assembleia. 

2. Em seguida, será aberto espaço para manifestações individuais mediante 
inscrição prévia, limitada ao número de falas e tempo de cada uma delas a 
serem definidos pela Comissão Organizadora no dia do evento.

3. Todas as decisões tomadas pela assembleia se darão pela contagem dos 
votos dos participantes devidamente cadastrados e pela regra da maioria 
qualificada de ¾ dos participantes dos votos realizados.

I Diante da impossibilidade de auferir o quórum de aprovação das propostas, 
será aberto novo espaço para duas exposições representativas de cada um 
dos argumentos favoráveis ou contrários à proposta, limitadas a dois minutos 
de duração cada. Em seguida, será realizada nova votação da proposta. 

II. Persistindo o dissenso, a Comissão Organizadora ficará responsável por 
elaborar e apresentar à votação da Assembleia proposta alternativa que 
contemple, na maior medida possível, os interesses convergentes. 

III. A comissão organizadora da assembleia será a responsável pela decisão 
final diante de qualquer questionamento acerca do processo deliberativo não 
previsto neste regimento.

IV. Todos os pontos a serem votados da proposta de pauta aprovada serão 
precedidos de amplo debate. 



V. Será estipulado pela comissão organizadora o número de 
exposições/defesas cabíveis e o tempo para cada um diante dos pontos a 
serem votados. (Ex: 5 inscrições de 2 min para a discussão do ponto 1)

Cap. V Da Comissão Organizadora

1. A Comissão organizadora, responsável pela elaboração deste regimento, 
está composta por: 

a) Um representante da associação AEFEM.
b) Um representante da ONG Mineirinho.
c) Um representante da associação AEFAL.
d) Dois representantes da Defensoria Pública. 
e) Dois representantes do Ministério Público. 
f) Dois representantes do COPAC.


