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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2017, DE 05 DE JUNHO DE 2017. 

 

Cria o Parlamento 
Jovem no âmbito da 
Câmara Municipal de 
São Miguel do Gostoso, 
e dá outras 
providências. 

   

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO 

GOSTOSO, estado Rio Grande do Norte, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 

38, inciso IV do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o 

presente Decreto Legislativo: 

Art. 1º. Fica criado no âmbito do Poder Legislativo de São Miguel do Gostoso/RN, o 

PARLAMENTO JOVEM, cujo Processo de Escolha, posse, instalação, organização e 

funcionamento obedecerão ao disposto em seu Regimento Interno, sem prejuízo do que 

dispõe este Decreto Legislativo. 

§1º. O Parlamento Jovem instituído por este Decreto tem por objetivo geral: promover a 

interação entre a Câmara Municipal de São Miguel do Gostoso e as escolas públicas, 

permitindo aos estudantes compreenderem o papel e as funções do Poder Legislativo 

Municipal dentro do contexto social em que vivemos, contribuindo assim para a formação 

de futuros cidadãos participativos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de 

compreender, inovar e transformar política e socialmente nossa realidade. 

§2º. São Objetivos específicos e fins do Parlamento Jovem: 

I- Despertar nas crianças, adolescentes e jovens de São Miguel do Gostoso a 
consciência da cidadania, da lisura no trato da coisa pública e a responsabilidade com os 
valores sociais,  

II- Buscar a integração dessas crianças, adolescentes e jovens com o Poder 
Legislativo, Mostrando-lhes o papel e as funções que os vereadores desempenham como 
representantes do povo, além de manter um concreto entrosamento com as escolas; 

III- Orientar os adolescentes e jovem sobre as reais funções atribuídas aos Poderes 
Públicos em diversas esferas, especialmente quanto ao poder Legislativo; 
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IV- Mostrar às crianças, adolescentes e jovens a possibilidade real de influenciar 
nos destinos e anseios da comunidade;  

V- Promover a participação do alunado no processo de escolha, possibilitando-
lhes representar a figura do Parlamentar Jovem, eleito sem nenhuma espécie de 
vinculação ou ligação com instituições partidárias; 

VI- Proporcionar a circulação de informações nas escolas sobre projetos de Leis 
e demais atividades gerais da Câmara Municipal; 

VII- Possibilitar aos alunos o acesso aos membros da Câmara Municipal e o 
conhecimento de suas propostas apresentadas no Legislativo em prol da comunidade; 

VIII- Promover atividades de discussão e reflexão sobre os problemas da cidade 
que mais afetam a população; 

IX- Sensibilizar os professores, o demais servidores e pais de alunos no sentido 
de participarem do Parlamento Jovem, estimulando-os a apresentarem sugestões para o 
seu aperfeiçoamento. 

X- Fomentar o protagonismo infanto-juvenil estimulando neste segmento a 
prática cidadã de modo a construir uma formação moral e cívica fundamentada nos 
alicerces da democracia participativa, na paz, no respeito mútuo, na tolerância e bom 
convívio social. 

XI- Estimular o surgimento de liderança através da vivência em um processo 
democrático, mediante a aprticipação em jornadas simuladas de trabalho parlamentar na 
câmara Municipal de São Miguel do Gostoso. 

 
§3º. O Parlamento Jovem será constituído por alunos da Rede Pública de Ensino, na faixa etária 

dos 12 aos 18 (dezoito) anos incompletos eleitos na forma preconizada no Regimento Interno de 

que trata o art. 1º deste Decreto. 

§4º. O número total de membros do Parlamento Jovem será o equivalente ao de Veadores do 

Município. 

Art.2º.   O mandato dos membros do Parlamento Jovem será de 02 (dois) anos vedada a 

recondução no Processo de Escolha subsequente. 

Parágrafo único. A função de membro do Parlamento Jovem é considerada de interesse 

educativo e participativo e não será remunerada. 

Art.3º. Compete aos membros do Parlamento Jovem, encaminhar por intermédio da Câmara 

Municipal, proposituras sugestivas ao Poder Executivo, relativas à: 

I- formulação e implantação da POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES em especial quanto à garantia de 

ter assegurado com absoluta prioridade o direito referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária e outras de 

interesse da população infanto-juvenil. 

II- Pleitear junto ao Poder Público em todas as suas esferas administrativas a execução de 

programas, projetos, serviços, ações, obras e/ou quaisquer outras medidas e providências 
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necessárias à melhoria da qualidade de vida da população, o desenvolvimento e bem estar 

social da comunidade, em especial do publico infanto juvenil.  

III- Propor medidas de proteção à criança e ao adolescente sempre que ocorrerem ameaças aos 

seus direitos, por ação ou omissão da família, da sociedade ou do Poder Público. 

Parágrafo único. O Regimento Interno do Parlamento Jovem a que se refere o art.1° desta 

Resolução disporá sobre: 

a)- Normas que definam todo o processo de escolha versando quanto ao registro de candidaturas 

com filiação simbólica a um Partido Temático, campanha eleitoral, condutas vedadas, eleição e 

posse dos escolhidos; 

b)- Atribuições dos membros da Mesa Diretora. 

Art.4º.   O Parlamento Jovem reunir-se-á no Plenário da Câmara Municipal, na primeira hora da 

segunda sessão ordinária mensal da Câmara Municipal dentro do mesmo período do seu regular 

funcionamento.   

Art.5º. Visando estabelecer o pleno funcionamento de suas atividades, o Parlamento Jovem, até 

que seja aprovado o seu Regimento Interno, adotará onde couberem as mesmas normais 

preconizadas no Regimento Interno da Câmara Municipal.  

Art. 6º.    Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

                    Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 05 de Junho de 2017.  

  

                

MARIA CLÉSIA CARDOSO FERREIRA 

Vereadora Autora 

PSD 

 

 

 


