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LEI Nº 1214 de 5 de outubro de 2022. 

 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA MIRIM NO 

MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

  

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Pedras Grandes, Sr. Tiago Folchini 

Masiero, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que 

foi aprovada e é sancionada pelo Prefeito Municipal a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criada a Câmara Mirim no Município de Pedras Grandes, com o 

objetivo geral de promover a interação entre a Câmara Municipal de Pedras Grandes e a 

Comunidade Escolar, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal 

dentro do contexto social em que vive, contribuindo, assim, para a formação da sua cidadania e 

entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira. 

 

Art. 2º - A Câmara Mirim será implantada, mediante a adesão das Escolas Públicas 

da Rede Municipal e Estadual do Ensino Fundamental I e II, do 5º ao 9º ano, com idade dos 

alunos entre 10 (dez) e 14 (quatorze) anos. 

 

Art. 3º - Constituem objetivos específicos da Câmara Mirim: 

 

I – proporcionar a circulação de informações nas Escolas sobre Leis e atividades 

gerais da Câmara Municipal; 

 

II – possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos Vereadores da Câmara 

Municipal de Pedras Grandes e as propostas apresentadas no Legislativo em prol do Município; 

 

III – favorecer atividades de discussão e reflexão sobre os problemas do Município 

de Pedras Grandes que mais afetam a população; 

 

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

Vereadores, apresentem sugestões para solucionar importantes questões do Município ou de 

determinados grupos sociais; 

 

V - sensibilizar e motivar professores, funcionários e pais de alunos a participarem 

da Câmara Mirim e apresentarem sugestões para o seu aperfeiçoamento. 

 

Art. 4º - A Câmara Mirim será operacionalizada pelas seguintes condições: 

 

I - estabelecimento de calendário das diversas Escolas, tanto para ida da Câmara a 
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ela, como da Escola à Câmara; 

 

II - planejamento das atividades; 

 

III - orientação e capacitação sobre processo Legislativo; 

 

IV - avaliação do andamento das proposições dos alunos; 

 

V - promoção de atividades com os seguintes temas: 

a) história do Legislativo e da Câmara Municipal 

b) apresentação das funções da Câmara Municipal 

c) as proposições, sua iniciativa e tramitação; 

 

VI - visita dos alunos à Câmara Municipal para assistirem as Sessões Ordinárias de 

Plenário e das Comissões Técnicas, dentro de um calendário previamente definido; 

 

VII - realização de Sessão Especial solene com os Vereadores Mirins eleitos, para a 

sua diplomação, posse e eleição da Mesa Diretora. 

 

Art. 5º - Os Vereadores da Câmara Mirim deverão participar das Sessões Plenárias 

da Câmara Municipal de Pedras Grandes, sempre que possível. 

 

Art. 6º - A Câmara Mirim será composta por 09 (nove) Vereadores com seus 

respectivos Suplentes, que exercerão o mandato de 10 (dez) meses. 

 

Parágrafo único - Para o caso de haver alteração do número de Vereadores que 

compõem a Câmara Municipal de Pedras Grandes, a Câmara Mirim deverá seguir a mesma 

composição. 

 

Art. 7º - Os critérios para o funcionamento e atribuições da Câmara Mirim, serão 

definidos em Regimento Interno próprio, através de Resolução da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Pedras Grandes. 

 

Art. 8º- Os critérios para inscrição das Escolas, da candidatura dos alunos e do 

processo de eleição para os Vereadores que comporão a Câmara Mirim, serão elaborados em 

parceria com os diretores das Escolas participantes e tomarão forma de Resolução aprovada pela 

Câmara Municipal. 

 

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

próprias do Orçamento vigente. 

 

Art. 10 - Fica determinado à secretaria da Câmara Municipal, para que proceda ao 
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envio de cópia desta Lei a todas as Escolas Públicas da rede Municipal e Estadual de Ensino 

Fundamental I e II, do Município de Pedras Grandes. 

 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Pedras Grandes/SC, 5 de outubro de 2022. 

 

 

 

Agnaldo Filippi 

Prefeito Municipal 

PUBLICAÇÃO 

Publicada no mural da recepção na data supra 

 

 

 

Juliano Dela Vedova 

Secretário de Administração, Contabilidade e Finanças 
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