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RESOLUÇÃO N° 161 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

(Plenária) 

 

 

                                                       Altera a Resolução 024/1999 “Que Instituiu a Sessão 

Plenária do Estudante/Vereador Mirim” no Âmbito da 

Câmara Municipal de Vereadores de Pirapó/RS. 

 

JUVÊNCIO SOARES DOS SANTOS, Presidente do Poder Legislativo de Pirapó, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,  

 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores de Pirapó, aprovou nos 

termos do art. 35, inciso II alínea (h) do Regimento Interno, eu promulgo a seguinte 

Resolução. 

 

 

Art. 1° - Regulamenta no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Pirapó/RS, a 

Sessão Plenária do Estudante, e apresenta o “Projeto Vereador Mirim” Edição 2021, com o 

objetivo principal de incentivar a participação do jovem estudante na política, através da 

integração Câmara de Vereadores/Comunidade Escolar, a qual se destina a proporcionar aos 

alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, uma sucinta noção das atividades do 

Poder Legislativo, contribuindo assim, para a formação do cidadão Pirapoense.  

 

§ 1º. O Poder Legislativo realizara reunião com os diretores das Escolas Municipais e 

Estadual do nosso município, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação para 

apresentar o Projeto. 

§ 2º. A Sessão Plenária do Estudante será realizada anualmente conforme regramento 

constituído no art. 5º, incisos V e VI desta resolução. 

§ 3º. A Sessão Plenária do Estudante será implantada perante a adesão das escolas 

municipais e escola estadual de ensino, abrangendo alunos do 5º ao 9º ano. 

 

 

Art. 2º - A escolha dos candidatos será feita em reunião entre o corpo docente e os 

líderes de turmas das Escolas Municipais e Estadual, de acordo com a o seguinte regramento. 

 

I - Requisito: ter no mínimo 5 alunos na turma do 5º ano; 

a) Cada escola terá a seguinte representação na Câmara Municipal Mirim;  

b) Um vereador do 5º ano, eleitos por seus colegas do 4ª e 5ª ano; 

c) Escola Municipal Padre Roque: (5º) 01 aluno eleito; 

d) Escola Municipal Travessão Nacional: 04 alunos eleitos; 

e) Escola Estadual Médio Henrique Sommer: 04 alunos eleitos; 

f) Sendo três eleitos do 5º ano, um por escola participante; 

g) Os demais alunos do 6º ao 9º ano, conforme representação supramencionada; 

h) O número de inscrição do Aluno/Candidato será por escola de 01 a 10; 
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i) O número de Vereadores Mirins eleitos será de nove, igual a Câmara Municipal; 

j) O Vereador Mirim eleito por uma Escola, mesmo passando a frequentar outra 

escola sediada no município, continuará representando a escola pela qual foi eleito, 

devendo visitá-la mensalmente, com o objetivo de atender as reivindicações da 

mesma; 

k) Por fim, em caso do Vereador Mirim eleito ir estudar em outra cidade, o primeiro 

suplente da escola assumirá o mandato, ocorrendo assim à renúncia tácita. 

 

Art. 3º. A Mesa Diretora da Câmara Municipal expedirá comunicado às Escolas 

participantes, com antecedência mínima de dez dias, definindo a data e horário da realização 

do pleito nas escolas que aderiram ao projeto.  

            I - O aluno que exercer o cargo de vereador mirim é vedado concorrer a um novo 

mandato, exceto o que estabelece o art. 7º § 3º, alínea b. 

II - Cada Vereador Mirim terá na medida do possível um suplente, que será na ordem 

decrescente de votação, da própria escola. 

             III - O suplente somente será diplomado quando assumir a vaga de titular de Vereador 

Mirim, no impedimento do titular. 

IV - A campanha envolve apresentação da plataforma de trabalho do candidato em 

prol de sua escola, bem como das comunidades inseridas no contexto escolar. 

V - Os alunos eleitos serão diplomados pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Pirapó, em Sessão Solene, em data a ser estabelecida pela Mesa Diretora, com a presença dos 

pais ou responsáveis, Diretores das Escolas e professores designados pela direção. 

 

Art. 4º. As Escolas terão o prazo para confirmar à Mesa Diretora, bem como de enviar 

a nominata dos alunos escolhidos das turmas como pré-candidato a Vereador Mirim. 

I - Os alunos interessados em concorrer a uma vaga na Câmara Municipal Mirim, que 

tenham entre e 10 a 15 anos de idade e estejam cursando da 5º ao 9º ano do ensino regular. 

II – Inscrição será realizada nas escolas e seus eleitores são estudantes do 5ª ao 9ª ano 

da respectiva escola, conforme estabelece o art. 2º, inciso I, nas alíneas de a até g, para a 

eleição dos mesmos, em 15 de outubro de 2021. 

III - A Câmara Municipal de Pirapó encaminhará às Escolas das redes municipal e 

estadual, as informações gerais sobre o processo de votação até o dia 05 de outubro de 2021. 

 

 

 Art. 5°. A Sessão Plenária do Estudante terá as seguintes fases: 

I – Aula expositora em sua escola, com assunto concernente à atividade legislativa, 

para o aluno/candidato, na oportunidade será informado sobre todas as fases do processo 

legislativo. 

 

II – Presença dos alunos eleitos, como convidados especiais, na primeira Reunião 

Ordinária do Legislativo, após pleito. 

 

III – Sessão Plenária Simulada, destinada à apresentação, discussão e votação de 

proposições, requerimentos, moções, anteprojetos e projetos de lei, apresentados pelos alunos, 

que atuarão como vereadores.  
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IV - A posse dos Vereadores Mirim será em “Sessão Solene” a ser realizada na 

Câmara Municipal de Vereadores, com a presença dos eleitos e seus familiares, além dos 

Diretores da instituição de ensino, a qual representa. 

V - Teremos anualmente quatro (04) Sessões Plenárias do Estudante, sendo por escola 

participante, além da Sessão no Plenário da Câmara Municipal, sempre durante os festejos de 

aniversário do Município. 

VI - Será realizada uma “Sessão Plenária do Estudante” a cada trimestre, conforme 

será pré-estabelecido no calendário Escolar. 

 

 

Art. 6°. O Projeto será gerido pela Mesa Diretora da Câmara e seu quadro funcional, o 

qual estabelecerá o seguinte cronograma, bem como suas etapas: 

I – cumprir as determinações contidas na presente resolução; 

II -  divulgação do “Projeto” junto às escolas participantes; 

III – fornecimento do aporte necessário para os educandários realizarem suas fases 

internas; 

IV – realizar a eleição dos Vereadores Mirins e suplentes nas escolas participantes; 

V – diplomação dos Vereadores Mirins, com entrega de certificados; 

VI – elaboração de proposições pelas escolas participantes, que serão apresentadas 

pelos Vereadores Mirins; 

VII – realização da “Sessão Solene na Câmara Municipal de posse dos Vereadores 

Mirins”. 

 

Art. 7°. As deliberações decorrentes dos trabalhos da Sessão Plenária do Estudante 

serão enviadas as autoridades componentes a título de sugestão. 

‘ § 1º - O vereador-mirim exercerá um mandato de dois anos, período pelo qual 

representara sua escola junto ao parlamento Mirim: 

 I – proporcionar a circulação de informações nas escolas sobre projetos, leis e 

atividades gerais da Câmara Municipal de Pirapó; 

 

II – possibilitar aos alunos o acesso a Câmara Municipal de Pirapó e as propostas 

apresentadas no Poder Legislativo em prol da comunidade; 

 

III – favorecer atividades de discussão e reflexão sobre os problemas da cidade de 

Pirapó que mais afetam à população; 

 

IV – proporcionar situações em que os alunos, representando as figuras dos 

Vereadores, apresentem sugestões para solucionar questões da cidade ou em 

determinados grupos sociais. 

 

§ 2º - Sensibilizar professores, funcionários e pais de alunos a para participarem do 

projeto Vereador Mirim, integrando assim, Câmara/Escola a apresentarem sugestões 

para o seu aperfeiçoamento. 

I - O material de expediente entre outros recursos necessários à realização dos 
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trabalhos durante a Sessão Plenária do Estudante, “Projeto Vereador Mirim”, serão 

disponibilizados pela Câmara de Vereadores. 

§ 3º - O mandato terá duração de dois anos, com a posse em Sessão Solene, após a 

primeira Sessão Ordinária do mês de novembro.  

a) O pleito sempre será realizado no “Dia do Professor”, ou seja, em 15 de outubro na 

sede das escolas participantes.  

b) A possibilidade de haver uma recondução, somente se o aluno estiver dentro da 

faixa etária, principalmente os alunos do 5º ano eleitos em 2021. 
 

Art. 8°. Fica a Mesa Diretora autorizada a adotar medidas necessárias para o 

cumprimento no disposto desta Resolução.     

 

Art. 9°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO 

MUNICÍPIO DE PIRAPÓ – RS, AOS QUATORZE (14) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 

(09) DE DOIS MIL E VINTE UM (2021).   

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

Ver. JUVÊNCIO SOARES DOS SANTOS  

                                                                                         Presidente do Poder Legislativo 

 

 

Ver. MARIA CLARA DOS SANTOS MACHADO 

                   Secretária da Mesa Diretora 
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