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REGULAMENTO

O QUE É?

O programa Parlamento Jovem é uma ação da Câmara Municipal de Maringá, por meio da Escola
Legislativa, que visa a promover a integração entre os estudantes do Ensino Médio das escolas do
Município e o Poder Legislativo. Instituído pela  Resolução nº 609/2014, o programa permite aos
jovens vivenciar as funções e a rotina de um vereador, contribuindo para o desenvolvimento da
cidadania e a compreensão da organização política da sociedade brasileira.

QUEM PODE PARTICIPAR?

O programa se destina a estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, matriculados em escolas
públicas e particulares do Município de Maringá.

O QUE FAZ O VEREADOR JOVEM?

O Vereador ou a Vereadora Jovem participará mensalmente das reuniões do Parlamento Jovem, nas
datas  previstas  no  calendário  deste  regulamento.  Outras  atividades  poderão  ser  realizadas  no
decorrer do programa, conforme a necessidade e a interação entre os participantes. Nas reuniões,
serão discutidos assuntos diversos, pertinentes à faixa etária e escolaridade dos participantes. Os
vereadores  jovens  poderão  apresentar  propostas  para  o  desenvolvimento  da  cidade,  que  serão
encaminhadas aos vereadores adultos e ao chefe do Poder Executivo. 

COMO SE INSCREVER?

1. Entre no site da Câmara Municipal de Maringá: www.cmm.pr.gov.br;

http://www.cmm.pr.gov.br/


2. Acesse o item “Inscrições – Parlamento Jovem” na página inicial  e preencha a ficha de
inscrição.

3. Ao enviar a inscrição pela internet, automaticamente será gerado um formulário de inscrição
com espaço para  a  assinatura  de  autorização dos  pais  ou  responsáveis.  Esse  formulário
deverá ser impresso e entregue na Câmara de Maringá até a primeira reunião do grupo. 

Observação: as escolas também poderão inscrever seus alunos, sem limite de quantidade. Para isso,
basta fazer a inscrição no site e reunir os documentos assinados pelos pais ou responsáveis e enviá-
los à Câmara Municipal de Maringá até a primeira reunião do grupo.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA?

1. No dia  05 de abril  de 2023, às 15 horas,  haverá  visita guiada à  Câmara Municipal  de
Maringá para conhecer suas dependências, receber mais informações sobre o programa e
esclarecer dúvidas.

2. A partir da Visita Guiada, haverá uma Sessão Ordinária por mês, sempre às 19 horas. 

CALENDÁRIO

01 a 31 de março de 2023: período de inscrições.

05 de abril – visita guiada à Câmara Municipal de Maringá, às 15 horas (apresentação e
funcionamento do programa).

Sessões Ordinárias
(sempre às 19 horas)

12/04
10/05
14/06
09/08
13/09
11/10
08/11
13/12

Expediente

Câmara Municipal de Maringá
Escola Legislativa

Facebook - @escoladolegislativomaringa
Instagram - @escolalegislativamaringa

e-mail – escolalegislativa@cmm.pr.gov.br
Telefone: 44-3027-4114


