
Ficha de Inscrição  

 

ESTA FICHA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARINGÁ ATÉ 30/09/2015, ÀS 18 HORAS. 

 

Dados da Escola 

Nome da Escola:_________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

Escola pública (      ) Escola particular (    ) 

 

Dados do(a) candidato(a) 

Nome:_________________________________________________________________ 

Série: _____________ Idade:______________ Data de Nascimento: ____/____/_____  

Sexo (    ) masculino (   ) feminino 

Endereço: ____________________________________________________ nº: _______  

Ap: ___________ Bairro:_________________________ CEP:_____________________ 

 

Telefones para contato 

Residencial:_____________________________________________________________ 

Do(a) candidato(a):_______________________________________________________ 

Do(a) responsável(a):_____________________________________________________ 

Outro telefone para recado: _______________________________________________ 

 

 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL 
 

Eu,_____________________________________________________ (nome completo), 

responsável pelo(a) aluno(a) _____________________________________________, 

autorizo-o(a) a participar do Programa Vereador Mirim, da Câmara Municipal de 

Maringá. 

Declaro-me ciente e de acordo com as seguintes regras: 

1) Por se tratar de ação educativa e formativa, os participantes não serão 

remunerados em nenhuma etapa do Programa; 

2) As despesas com transporte dos participantes ocorrerão por conta das famílias; 

3) As famílias se responsabilizarão por acompanhar os participantes em todos os 

eventos que constam do calendário divulgado; 

4) A Câmara Municipal de Maringá fica autorizada a utilizar a imagem dos 

participantes na divulgação do Programa. 

 

 

Maringá, ____ de __________ de 2015. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

 

Não serão aceitas inscrições sem a assinatura dos pais ou responsáveis. 



Programa Vereador Mirim 

O que faz o Vereador Mirim? 

Quem poderá participar? 

Como participar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Programa Vereador Mirim, criado pela Resolução nº593/2013, é uma ação 
desenvolvida pela Câmara Municipal de Maringá e tem como objetivo 
promover a integração entre as escolas e o Poder Legislativo, permitindo 
aos estudantes compreender as funções de um vereador, colaborando, desta 
forma, para o desenvolvimento da cidadania e o entendimento dos aspectos 
políticos da sociedade.  
 
 
 
 
O Vereador Mirim participa de todas as reuniões da Câmara Mirim, 
realizadas mensalmente, conforme calendário divulgado neste impresso. Nas 
reuniões, os Vereadores e Vereadoras Mirins discutirão assuntos 
pertinentes a sua faixa etária e sua escolaridade e poderão apresentar 
propostas para a melhoria e o desenvolvimento da cidade. As reuniões são 
públicas e transmitidas pela TV Câmara. 
 
 
 
 
Alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental matriculados em escolas 
públicas e particulares do Município de Maringá. 
 
 
 
 
O primeiro passo é realizar a inscrição, preenchendo os formulários 
disponíveis no site da Câmara Municipal de Maringá – cmm.pr.gov.br. 
Depois é preciso imprimindo os formulários e entregá-los na Câmara 
Municipal de Maringá, até a data de 30/09/2015. 
  



Como será o processo de seleção? 

Eleição da Mesa 

As inscrições também poderão ser realizadas pelas escolas participantes. 
Cada escola poderá inscrever o número de vereadores que desejar. Para 
participar, as escolas deverão recolher os formulários preenchidos e enviá-
los à Câmara Municipal de Maringá, até a data de 30/09/2015. 
 
 
 
 
O processo de seleção será realizado em duas etapas: 
 
1º) Os inscritos farão uma visita à Câmara Municipal, para conhecer as 
dependências do Poder Legislativo, no dia 07/10, às 9 horas ou às 15 horas, 
dependendo do horário disponível do(a) candidato(a). 
 
2º) Os candidatos participarão de uma sessão pública, no Plenário da 
Câmara, no dia 14/10 ou no dia 15/10, às 19 horas, dependendo do número de 
inscrições. Nessa sessão, utilizando os microfones da tribuna, cada 
candidato(a) terá 3 minutos para defender sua candidatura. O discurso 
deverá se organizar em torno da pergunta: Por que quero ser Vereador 
Mirim? 
 
Será composta uma Comissão Especial para eleger 15 Vereadores efetivos, 
sendo os demais suplentes. 
 
O fato de ficar na suplência não impede o vereador ou a vereadora de 
participar das Sessões da Câmara Mirim e participar das sessões. 
 
 
 
 
A Mesa Executiva da Câmara Mirim é composta de 6 cargos (Presidência, 
Vice-Presidência, 2º Vice-Presidência, 1ª Secretaria, 2ª Secretaria, 3ª 
Secretaria). Esses preenchidos por Vereadores ou Vereadoras, que serão 
responsáveis por conduzir os trabalhos das sessões durante a legislatura, 
que terá a duração de 1 ano. A eleição da Mesa será realizada na Sessão de 
posse e diplomação dos eleitos. 
 
 
 
 
 
 



Qual o calendário a ser seguido?  
 

Inscrições 03/08 a 30/09/2015 

Visita guiada 
07/10, às 9 horas ou às 15 horas, de acordo 
com a disponibilidade do(a) candidato(a) 

Entrevista 14/10 ou 15/10, às 19 horas 

Divulgação dos resultados 19/10 

Sessão de diplomação, 
posse dos eleitos e    
eleição da Mesa 

29/10, às 19 horas 

Sessões Ordinárias,  
sempre às 19 horas* 

05/11/2015 
03/12/2015 
04/02/2016 
03/03/2016 
07/04/2016 
05/05/2016 
02/06/2016 
04/08/2016 
01/09/2016 

 
* Os Vereadores e Vereadoras, efetivos ou suplentes, deverão se organizar 
para participar de todas as sessões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




