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RESOLU<;AO N°. 003/22 - de 1° de julho de 2022. 
Institul a Camara Mirim no 
municipio de Brejo Santo/CE e 
estabelece normas para seu 
funcionamento. 

O Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara, 
usando de suas atributcoes leqais, etc. 
FA<;O SABER que a Camara Municipal de Brejo Santo, Estado do Ceara, 
em sessoes realizadas no dia 30 de junho do corrente ano, acrovou 
Projeto de Resolucao n° 003/22, de autoria da vereadora Maria de 
Lourdes Silva, e, eu promulgo a seguinte: 

RESOLU<;AO 

Art. 1 ° - Fica institufda, no amblto do Munidpio de Brejo Santo, E�;tado 
do Ceara, a "Camara Mirim", com os seguintes objetivos gerais: 

( 

I - despertar no jovem a consclencla da cidadania aliada a 
responsabilidade com o seu meio social e sua comunidade; 

II - integrar com o Poder Legislativo a responsabilidade de 
despertar a etica, a cidadania, valores reflexives e reais para uma 
sociedade modern a; 

Ill - criar junto a comunidade espacos para o crescimento dos 
anseios dos jovens em dlrecao a conquista da cidadania, num processo 
de continua aprendizagem. 

Art.2° - Constituem objetivos especfficos do programa: 
I - proporcionar a circulacao de informacoes na escola sobre 

projetos, leis e· atividades gerais da Camara Municipal de 3rejo 
Santo/CE; 

II - possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos 
Vereadores e das propostas apresentadas no Legislative em .prol da 
comunidade; 

Ill - favorecer atividades de dlscussao e reflexao sobre as 
prioridades da populacao: 

IV - proporcionar sltuacoes em que os alunos, representando 
as figuras dos vereadores, apresentem suqestoes para soluctoner 
importantes questoes da cidade ou determinados grupos socials: 
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V - sensibilizar professores, funclonarios e pais de alunos para 
participarem do projeto "Camara Mirim" e apresentarem sugest6es para 
o seu aperfeic;oamento. 

Art. 3° - A "Camara Mirim" sera composta por 13 (t-eze) 
Vereadores Mirins, sendo que cada turma da Escola Municipal tndicara 
dois candidates, iniciando pelos alunos do 40 ano. 

§ 1° - O processo de escolha dos Vereadores Mirins, sera 
mediante processo escolhido pela Secretaria Municipal de Educac;ao, 
onde restarao eleitos Vereadores Mirins e Suplentes. 

§2°- A candidatura a Vereador Mirim e individual, podendo 
candidatar-se alunos com idade minima de 09 (nove) anos e maxima de 
lS(quinze) anos na data da reallzacao da elei<;ao e que estejam 
devidamente matriculados do 40 ao go ano do ensino fundamental do 
estabelecimento de ensino publlco, da rede municipal de ensino. 

§3°-A campanha devera se desenvolver internamente, no 
estabelecimento publico de ensino fundamental, priorizando-se o debate 
e exposlcao de ldelas, sendo expressamente proibida a atuacao de 
partidos politicos, o uso de sf mbolos, logotipos, siglas e outras formas 
que possam identificar a Influencia partidaria e sim a crlacao de seus 
pr6prios partidos, criados pelo candidate com fins educacionais. 

§ 4° - Cabera a direc;ao da escola a orqanlzacao e coorder acao 
da eletcao da Camara Mirim, estabelecendo normas, estipulando dias, 
horarlos e outras condtcoes que deverao ser observados oelos 
candidates, garantindo igualdade entre os mesmos durante a campanha 
eleitoral. 

§ s0 - Esses e outros crtterlos para eleicao, posse e exe-cklo 
do mandate dos Vereadores Mirins serao definidos em Regimento 
Interno pr6prio, per ato da Mesa Diretora. 

Art.4° - A elei<;ao para Camara Mirim ocorrera no mes de julho. 

Paragrafo untco - o Vereador Mirim exercera mandate de 
agosto a dezembro. 

Art.so - Fica criada, na Camara Municipal, uma cormssao 
representativa do Legislativo para acompanhar os trabalhos de eleic;ao 
dos Vereadores Mirins. 

• 
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Art. 6° - Serao considerados eleitos 13 (treze) alunos titulares 
e 04(quatro) alunos suplentes. 

§ 1° - Os candidates eleitos partlclpacao de sessao Solene 
realizada pela Camara na ulttrna semana do mes de dezembro. 

§2°-A primeira reunlao devera promover a elelcao para 
cornposlcao ca Mesa Diretora que conduztra os trabalhos da Ca-nara 
Mirim, mediante votacao secreta, para preenchimento dos carqos de 
Presidente (a),Vice-Presidente (a) e secretarto (a). 

Art.7°-Compete a Camara Mirim, especificamente, apresentar 
proposicoes que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade 
brejo-santense, relativa a educacao, saude, asslstencia social, cutura, 
esperte, lazer, meio ambiente, seguranc;a publtca e outros assuntos de 
interesse publlco. 

§1°-o Peder Legislative fornecera normas e rnodelos de 
proposic;5es para que os Vereadores Mirins possam sistematizar suas 
propostas; 

§2°-As propostas dos Vereadores Mirins serao, por parte do 
Legislativo Municipal, objeto de anallse, deliberacao das proposlcoes e 
posterior encaminhamento aos 6rgaos publlcos competentes. 

Art. 8° - As sessoes da Camara Mirim reetlzar-se-eo 
bimestralmente, tendo coma local o plenario do Poder Legislative do 
Munidpio de Brejo Santo/CE. 

Art. go - As deliberacoes da Camara Mirim serao torr adas 
sempre pelo quorum de maieria de votos, presentes a maioria absoluta 
dos Vereadores Mirins. 

§ 1 ° - Para garantir quorum integral, sera ·permitido que o 
suplente substitua o titular, na ausencia deste, mediante sinples 
comunicado. 

§ 2° - O suplente somente assurntra a vaga do titular, em caso 
de deslstencla formalizada ou se este, faltar a 02 (duas) sessoes 
consecutivas, sem motivo justlflcavel, que sofrer puntcao dtsctplmer na 
escola e que delxar de tomar posse, sem motivo justificado. 
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Art. 10 - O mandate dos Vereadores Mirins encerra-se na 
ultlma semana do mes de dezembro do mesmo ano da elelcao, em 
sessao solene,com a presence dos Vereadores da Camara Municipal de 
Brejo Santo, quando aqueles serao homenageados atraves de emrega 
de diploma. 

Paragrafo unlco Os Vereadores Mirins nao serao 
remunerados, sendo sua atividade considerada de relevante interesse 
publlco. 

Art.11-Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publlcacao. 

----i 

Plenarlo da Camara Municipal e Brejo Santo, em 1 o de julho de 2022. 
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-- � /�&c ?" �z l 
rancisco Beserra de Lucena Feitosa 

Presidente 
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