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LEI N  º   2565/2019, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.  

INSTITUI  A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
PARELHAS,  O  “PROGRAMA  CÂMARA
JOVEM”,  DESTINADO  A  ESTUDANTES  DO
ENSINO  FUNDAMENTAL  E  MÉDIO,  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte. 

  FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Parelhas/RN, aprovou e eu, promulgo a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Parelhas, Estado do Rio
Grande do Norte, o programa de caráter educativo “Câmara Jovem”, com a finalidade de
possibilitar  a  vivência  do  processo  democrático  e  das  atividades  parlamentares  a
estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicos, privados e cooperados
do município e Parelhas, com os seguintes objetivos. 

I - Despertar no jovem a consciência da cidadania, aliada à responsabilidade com o
seu meio social e sua comunidade; 

II  –  Integrar  com o  Poder  Legislativo  a  responsabilidade  de  despertar  a  ética,
cidadania, valores reflexivos e reais para uma sociedade moderna; 

III - Criar junto à comunidade espaços para o crescimento dos anseios dos jovens
em direção à conquista da cidadania, num processo de aprendizagem contínua.

IV - Encaminhar aos vereadores da atual legislatura, propostas relativas a temas
tais  como educação,  saúde,  turismo,  assistência  social,  cultura,  lazer,  meio  ambiente
entre outros de interesses do município.  

Art. 2º - Constituem objetivos específicos do programa:

I  –  Proporcionar  a  circulação de informações nas escolas  sobre  projetos,  lei  e
atividades gerais da Câmara Municipal de Parelhas;

II – Possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos vereadores da câmara
municipal de Parelhas e as propostas apresentadas no legislativo em prol da comunidade;

III – Favorecer atividades de discussão e reflexão sobre os problemas do município
de Parelhas que mais afetam a população;
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IV  –  Proporcionar  situações  em  que  os  alunos,  representando  as  figuras  dos
vereadores, apresentem sugestões para solucionar importantes questões da cidade ou
determinados grupos sociais;

V – Sensibilizar professores, funcionários e pais de alunos para participarem do
programa “Câmara Jovem” e apresentarem sugestões para o seu aperfeiçoamento.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Da Participação, das Inscrições e da Organização.

Art.  3º  -  O  programa  Câmara  de  Jovem  terá  instalação,  organização  e
funcionamento na sede da câmara municipal de Parelhas, será composta por 11 (onze)
vereadores jovens, sendo 07 (sete) vagas para o ensino fundamental e 04 (quatro) para o
ensino  médio,  todos  respectivamente,  matriculados  em  estabelecimentos  públicos,
privados e cooperados, mediante processo eleitoral de escolha, vedada a reeleição.  

§ 1º - O processo de escolha dos vereadores jovens dar-se-á por eleição, mediante
voto direto e secreto, nas referidas instituições de ensino, dela podendo participar como
eleitores, os alunos devidamente matriculados no 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano
do ensino  médio  dos estabelecimentos  escolares públicos,  privados e cooperados do
município de Parelhas. 

§ 2º - A candidatura a vereador jovem é individual, podendo candidatar-se alunos
com idade mínima de 13 (treze) anos e máxima de 17 (dezessete) anos, até a data da
realização  da  posse  e  que  estejam  devidamente  matriculados  no  6º  ano  do  Ensino
fundamental  ao  3º  ano  do  ensino  médio  dos  estabelecimentos  públicos,  privados  e
cooperados de ensino do Município.

 § 3º - A campanha deverá se desenvolver internamente, nos estabelecimentos
públicos, privados e cooperados de ensino fundamental e médio, no período de 10 (dez)
dias úteis  anteriores à realização da eleição,  priorizando-se o debate e exposição de
ideias, sendo expressamente proibida a atuação de partidos políticos, o uso de símbolos,
logotipos, siglas e outras formas que possam identificar a influência partidária. 

§ 4º - Caberá à Câmara Municipal a organização e coordenação da eleição dos
vereadores jovens, estabelecendo normas, estipulando dias, horários e outras condições
que deverão ser observados pelos candidatos, garantindo igualdade entre os mesmos
durante a campanha eleitoral.

§5º - A comissão executiva do programa câmara jovem, juntamente com a diretoria
das escolas participantes, coordenará o processo eleitoral dos vereadores jovens.
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§ 6º - A comissão executiva do programa câmara jovem deverá ser composta por
01(um) vereador e por 03 (três) servidores da casa, incluindo a direção legislativa, sendo
todos nomeados pelo o presidente da câmara municipal, por decreto legislativo.
§ 7º - A candidatura ao cargo de vereador (a) jovem, poderá ser realizada por pessoas
que ocupem cargos de presidente de grêmio estudantil, jovens, desde que se afaste do
cargo com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes das eleições.

Art. 4º - Compete à Comissão Executiva: 

I- Elaborar e divulgar o edital de realização, contendo os critérios das escolas
e participação dos alunos, bem como os prazos e meios de inscrição;

II- Organizar e coordenar a eleição da câmara jovem, estabelecendo normas,
estipulando  dias,  e  outras  condições  que  deverão  ser  observadas  pelos  candidatos,
garantindo igualdade entre os mesmo durante a campanha eleitoral;

III- Promover a ampla divulgação por meio de mídias que julgar conveniente;
IV- Verificar a validade e a adequação das inscrições;
V- Promover quinzenalmente as sessões deliberativas ou ordinárias da câmara

jovem;
VI- Elaborar relatório sobre os projetos de lei discutidos na legislatura da câmara

jovem e encaminhar a todos os parlamentares.
VII- Cuidar  da  obediência  às  normas  do Programa e  de  comportamento  nas

dependências da casa.

Parágrafo  Único  –  Não  caberá  recurso  dos  participantes  às  decisões  tomadas  pela
comissão executiva no intuito de manter a ordem e o bom andamento do programa.

Seção II

Das Legislaturas e das Sessões Legislativas
            

Art. 5º - A eleição da câmara jovem ocorrerá no primeiro mês do ano letivo escolar.

Parágrafo Único- Os vereadores jovens exercerá mandato de um ano, período durante o
qual, fará jus as assessorias da câmara municipal.

Art. 6º - Serão considerados eleitos 11 (onze) alunos, Titulares e 11 (onze) alunos,
Suplentes.

§  1º  Serão  eleitos  aqueles  que  obtiverem  maior  porcentagem  de  votos
proporcionalmente em suas escolas dentro das vagas destinadas paras as escolas de
ensino fundamental e médio.

§ 2º Os candidatos eleitos participarão de “Sessão Solene” realizada pela Câmara
para  diplomação,  posse  e  eleição  da  mesa  diretora  que  conduzirá  os  trabalhos  dos
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vereadores  jovens;  mediante  votação  secreta,  para  preenchimento  dos  cargos  de
presidente, vice-presidente, 2º vice-presidente, primeiro e segundo secretário, na última
semana do primeiro mês letivo de cada ano.

§ 3º O suplente assumirá a vaga do titular  quando este incorrer nos seguintes
casos:  
       a) Desistência formalizada;

b) Ausência a duas sessões consecutivas sem motivos justificável;
c) Mudar de estabelecimento de ensino;
d) Sofrer punição disciplinar na escola;
e) Deixar de tomar posse, sem motivo justificado.
f)  Que  obter  notas  nas  avaliações  abaixo  da  média,  acima  de  três

disciplinas.

Art. 7º - Compete à câmara jovem, especificamente, apresentar proposições que
visem à melhoria da qualidade de vida da comunidade Parelhense, relativa à educação,
saúde,  assistência  social,  turismo,  cultura,  esporte,  lazer,  meio  ambiente,  segurança
pública e outros assuntos de interesse público.

§ 1º O poder legislativo fornecerá normas e modelos de proposições para que os
Vereadores Jovens possam sistematizar suas propostas; 

§ 2º As propostas dos vereadores jovens serão, por parte do legislativo municipal,
objeto de análise, deliberação das proposições e posterior encaminhamento aos órgãos
públicos competentes.

Art. 8º - As sessões da câmara jovem realizar-se-ão quinzenalmente, tendo como
local o plenário do poder legislativo do município de Parelhas. 

§ 1º As sessões da câmara jovem, serão quinzenalmente, em data e horário a
serem definidos pela mesa diretora da câmara municipal de Parelhas-RN, e pela mesa
diretora da câmara jovem.

§  2º  Após  a  posse,  os  vereadores  jovens  serão  identificados  por  crachás  de
VEREADOR JOVEM DE PARELHAS,  confeccionado  e  expedido  pela  presidência  da
câmara municipal de Parelhas.

§ 3º  Terão direito a  fazer o uso da palavra, no expediente,  autoridades jovens
constituídas, desde que requerida antes do início de cada sessão.

VIII- São  consideradas  autoridades  jovens  aqueles  que  já  ocuparam  cargos
como:

a) Parlamentar Juvenil do Mercosul
b) Jovem Embaixador 
c) Jovem Senador
d) Deputado Jovem Federal (PJB)
e) Deputado Jovem Estadual (PJE)
f) Vereador Jovem/Mirim 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA - AV. MAURO MEDEIROS, 97, CENTRO.
CEP: 59.360-000 - PARELHAS – RN / TELEFONE: (84) 3471 2540 / E-MAIL: municipioparelhas@gmail.com



5

                                                                                                

Art. 9º - Não haverá atividades da câmara jovem durante as férias escolares e o
recesso parlamentar.

Art. 10 - As deliberações da câmara jovem serão tomadas sempre pelo quórum de
maioria simples de votos, estando presentes a maioria absoluta dos vereadores jovens.

Art. 11- Cada vereador jovem poderá escolher um padrinho entre os vereadores
que compõem a câmara municipal de Parelhas e deverá durante o ano manter contato
com o mesmo, levando até ele sugestões e necessidades de seus bairros e escolas para
que sejam tomadas as providências necessárias. 

Parágrafo Único – Vereadores com acento no poder legislativo do município Parelhas
poderá  ser  escolhido  por  até  3  vereadores jovens da câmara municipal  de  Parelhas,
nomeados por eles através de ofício a direção legislativa.

Art.  12-  Os  vereadores  deverão  auxiliar  o  vereador  jovem  a  aprimorar  o
aprendizado em relação ao município, bem como, conhecer as atribuições dos poderes
constituídos, além de desenvolver as práticas democráticas.

Art.  13-  A câmara municipal  de parelhas disponibilizará a assessoria  legislativa
para  acompanhar  e  orientar  nas  sessões  da  câmara  jovem assim  como  se  faz  nas
sessões ordinárias da casa.

Art.14-  As  escolas  deverão  providenciar  um  adequado  acompanhamento  e
supervisão  dos  alunos  durante  a  estadia  nas  dependências  da  câmara  municipal  de
Parelhas. 

Art.15-  Os  vereadores  jovens  deverão  assistir  as  sessões  ordinárias,
semanalmente nas quintas-feiras, na galeria da câmara municipal de Parelhas, sempre
que possível.

Art.16- O mandato dos vereadores (as) jovens, encerar-se-á na última sessão do
mês de novembro do mesmo ano, em sessão solene, na câmara municipal de Parelhas-
RN, ocasião em que, todos que participaram do programa, serão homenageados com a
placa da legislatura, da câmara jovem nas dependências da casa legislativa.

Parágrafo Único - Os vereadores jovens não serão remunerados, sendo suas atividades
considerada de relevante interesse público. 

Seção III

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA - AV. MAURO MEDEIROS, 97, CENTRO.
CEP: 59.360-000 - PARELHAS – RN / TELEFONE: (84) 3471 2540 / E-MAIL: municipioparelhas@gmail.com



6

                                                                                                

Da Divulgação

Art.  17-  Os  vereadores  jovens  deverão  participar  da  sessão  com indumentária
composta de camiseta de cor branca e azul, com gola fechada, contendo o símbolo da
Câmara Municipal de Parelhas no lado esquerdo do peito com a inscrição “VEREADOR
JOVEM”,  fornecida pela câmara municipal  de Parelhas.  (Redação dada pela Emenda
Aditiva nº 001/2019, ao substitutivo nº 001/2019)

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.18- Fica determinada à diretoria legislativa da câmara municipal de parelhas
que proceda ao envio de cópia deste Projeto de Lei a todas as escolas públicos, privados
e cooperados de ensino fundamental e médio estabelecidas no município. 

 
Art.19- A participação no programa vereador jovem implicará a aceitação, por parte

de todos os participantes, de cessão gratuita e por tempo indeterminado dos direitos de
uso de imagem, voz, nome e de autoria dos projetos, para utilização em divulgações e
publicações, a critério da câmara municipal de Parelhas. 

Art. 20- As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbas próprias
consignadas no orçamento vigente do poder legislativo Parelhense.

Art. 21- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação; revogando-se a Lei
2137/2009 - DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009, que INSTITUI A CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES  MIRINS,  NO  MUNICÍPIO  DE  PARELHAS-RN,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em Parelhas, 21 de novembro de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal 
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