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Apresentação

 É com satisfação que a Câmara Municipal de Maringá inicia o 

processo de eleição para a segunda edição da Câmara Mirim. Este é 

mais um programa implantado pelos Vereadores eleitos para a 15ª 

legislatura (2013/2016) e que visa a colocar a Câmara de Maringá 

na esteira das instituições que expandem suas atividades, 

preocupando-se também com a educação e formação de cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres. 

 É essa nossa aposta. Com ações como essas pretendemos 

mostrar que a vida em sociedade pode e deve ser preparada desde as 

mais tenras idades. Além disso, que a os assuntos políticos não é um 

privilégio das gerações adultas, mas que crianças e adolescentes 

também podem contribuir com esse debate, sendo integrados na 

vida pública.

 Assim, esperamos contar com a participação de todas as 

escolas da rede pública e particular de ensino do Município e 

desejamos sorte e sucesso aos vereadores mirins que vierem a 

compor a Câmara Mirim que atuará em 2014 e 2015.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas

Presidente da Câmara Municipal de Maringá



O que é a Câmara Mirim?

Como posso participar?

 É um programa que 
estimula a cidadania e a 
participação política entre os 
jovens. Ela é composta por 15 
Vereadores Mirins, escolhidos 
através de um  entre as concurso
escolas públicas e particulares da 
rede de ensino de Maringá. 

Os Vereadores Mirins estão 
matriculados entre o 5º e o 9º 
ano do Ensino Fundamental. 
Eleitos e diplomados, os 
Vereadores Mirins poderão 
apresentar propostas e defender 
as suas ideias em um mandato 
que dura um ano. Tudo isso 

acontece no Plenário da Câmara Municipal de Maringá, a qual 
organiza o projeto e presta assessoria aos Vereadores Mirins .

O aluno deve se 
inscrever junto à sua 
escola. Cada escola 
poderá enviar até 3 

candidatos. A escola é 
livre para elaborar os 
critérios de escolha de 
seus representantes;

O candidato a Vereador 
Mirim participará de 
uma visita guiada à 
Câmara Municipal, 

conhecendo os setores, 
seu funcionamento e o 
papel que o Vereador 
Mirim desempenhará;

Além da visita guiada, 
todos os candidatos 
deverão participar de 
uma sessão, na qual 

farão o uso da palavra 
por até 3 minutos, 
expondo os motivos 

para ser eleito.
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Como serão escolhidos
os Vereadores Mirins?

- O candidato a Vereador Mirim participará de um 

processo de seleção organizado pela Escola 

Legislativa. Os candidatos deverão estar 

matriculados entre o 5º e o 9º ano do Ensino 

Fundamental;

- São duas as etapas: a inscrição do candidato pela 

escola e a seleção por parte da Câmara. Após 

inscrito, o candidato conhecerá as dependências 

do Poder Legislativo em uma visita guiada; 

- Na Segunda fase, o aluno terá até 3 minutos para fazer sua 

defesa, utilizando o microfone no plenário e respondendo a 

pergunta: por que quero ser Vereador Mirim?

- Após, uma Comissão Especial composta por profissionais da 

educação e servidores da casa elegerão os 15 Vereadores Mirins e seus 

respectivos suplentes; 

- Todas as escolas e estudantes selecionados receberão um 

comunicado da Câmara Municipal de Maringá com o resultado da 

eleição;

- Após a eleição, os Vereadores Mirins escolhidos serão diplomados e 

empossados, em sessão especial convocada para este fim.



 A Mesa dirigente dos trabalhos será eleita 

pelos Vereadores mirins a partir da 

apresentação de candidaturas individuais. Os 

candidatos deverão se apresentar no dia da 

primeira sessão plenária, indicando o cargo para 

qual estão concorrendo. Vencerá o candidato que obtiver maioria 

simples dos votos. Na composição da Mesa, o Presidente é a pessoa 

que representa a Câmara Mirim.

O trabalho do Vereador Mirim

A eleição da Mesa

O trabalho do Vereador Mirim 

consiste em participar das reuniões 

da Câmara Mirim, que acontecem 

uma vez todos os meses. Nela, todas 

as propostas apresentadas pelos 

parlamentares mirins são colocadas 

em votação, além da discussão de 

ideias sobre a melhoria dos problemas 

da cidade. As reuniões (aqui 

chamadas de sessões) são públicas e 

transmitidas pela TV Câmara.



Após a seleção dos alunos, a Direção ou o órgão competente da 

escola enviará à Câmara as Fichas de Inscrição totalmente 

preenchidas e devidamente assinada pela própria Direção e pelo pai 

ou mãe do (a) aluno (a), conforme modelo em anexo

As inscrições poderão ser enviadas pela internet, para o e-mail 

escolalegislativa@cmm.pr.gov.br ou entregues pessoalmente na 

Câmara Municipal de Maringá, sito à Avenida Papa João XXIII, 239.

IMPORTANTE: NÃO SERÃO ACEITAS FICHAS DE INSCRIÇÃO 

SEM AS DEVIDAS ASSINATURAS!  

Como fazer a inscrição?

Cronograma de atividades

04 de Agosto – Início do recebimento das 
inscrições;

03 de Outubro – Término do prazo para 
inscrições;

De 06 a 10 de Outubro - Visita guiada e 
entrevista do processo de seleção

15 de Outubro – Divulgação dos eleitos;

23 de Outubro – Posse dos Vereadores Mirins, durante a sessão 
plenária da Câmara Municipal de Maringá.



DADOS DA ESCOLA

Nome:________________________________________________________
E‐mail: _______________________________________________________
( ) Escola Particular   ( ) Escola Pública
Endereço:______________________________________________
Telefone: _________________________________________
Nº de alunos matriculados na Escola:_________ 
Nº de alunos matriculados do 5º ao 9º ano:________
Nome completo do (a) diretor (a) da escola:
_____________________________________________________
Assinatura do (a) diretor (a) da escola:
_____________________________________________________

DADOS DO (A) ALUNO (A) E DOS RESPONSÁVEIS
O (a) aluno (a) inscrito autoriza o uso e a exibição de sua imagem)

Nome completo do (a) aluno (a) selecionado (a):
_____________________________________________________________
Série:________Idade:________ Data de nasc.:_____/_____/_____
Sexo: (              ) Masculino ( ) Feminino
Endereço do (a) aluno (a):
 ______________________________________________________
Bairro:__________________________ CEP:___________‐_______
Telefone: ___________________________
Telefone para recado: _________________________

Ficha de Inscrição



AUTORIZAÇÃO (Este documento deve ser preenchido e assinado pelo pai 
ou mãe do aluno

Eu,___________________________________________________(nome 
completo),_____________________________(grau de parentesco) do 
menor________________________________________________ (nome 
completo do (a) aluno (a), autorizo‐o (a) a participar do Programa Vereador 
Mirim, da Câmara Municipal de Maringá, acompanhado (a) sempre do (a) 
r e s p o n s á v e l  a b a i x o  i n d i c a d o  
(a):_______________________________________________________ 
(nome completo)

Data: _____/_____/2014. 

Assinatura do pai ou da mãe do aluno:

______________________________________________________

NÃO ACEITAREMOS INSCRIÇÃO SEM ASSINATURAS!

Ficha de Inscrição



Equipe de Apoio

Escola Legislativa da Câmara Municipal de Maringá

Adriano Prado Marquioto / Joaquim Francisco dos Santos Neto / 
Tiago Valenciano

(44) 3027-4139

escolalegislativa@cmm.pr.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ

Presidente: Ulisses de Jesus Maia Kotsifas

1º Vice-Presidente: Luciano Marcelo Simões de Brito

2º Vice-Presidente: Francisco Gomes dos Santos

1º Secretário: Edson Luiz Pereira

2º Secretária: Márcia Socreppa

3º Secretário: Luiz Pereira

Adilson de Jesus Cintra 

Carlos Eduardo Sabóia Gomes

Carmen Inocente

Humberto Henrique

Marly Martin Silva

Belino Bravin Filho

Carlos Emar Mariucci

Manoel Sobrinho

Jones Darc de Jesus



Câmara Municipal de Maringá

Avenida Papa João XXIII, 239

Centro - Maringá-PR

(44) 3027-4139

www.cmm.pr.gov.br
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