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Saiba tudo sobre o concurso Parlamento Jovem!

O que é o Projeto Parlamento Jovem?
É um programa educativo criado para possibilitar a vivência do processo
democrático com eleição e exercício de atividades legislativas nos moldes
no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Quem participa do projeto?
Jovens das escolas públicas municipais de Campo Grande. Eles precisam
estar regularmente matriculados no 8º ano do Ensino Fundamental e ter
idade de 12 a 17 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2019.

Como faço para participar?
As inscrições serão feitas via link (aguardando endereço) de 16 a 31 outubro
de 2019. A lista das escolas inscritas será divulgada no dia 04 de novembro
de 2019, no site oficial da Câmara Municipal (www.camara.ms.gov.br).

Quem coordena o projeto?
O Projeto Parlamento Jovem é coordenado pela Câmara Municipal de
Campo Grande, por meio da Escola do Legislativo.

O que deve conter essa redação?
As redações serão avaliadas por sua pertinência temática e adequação à
proposta apresentada, além de coerência, clareza e concisão. Também serão
levados em conta critérios como originalidade e criatividade, coesão, além de
aspectos gramaticais, como ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação.

Quem analisa as redações?
Uma Comissão Julgadora formada pela Câmara Municipal, composta por
seis (O6) professores voluntários, para corrigir, avaliar e classificar as 29
redações dos alunos vencedores.

Quais são as obrigações do Jovem Vereador?
O exercício de mandato simulado consiste na realização de atividades
legislativas similares às desenvolvidas na Câmara. O Jovem Vereador
poderá, no exercício do mandato, elaborar proposições, como projetos
de lei, moções e requerimentos. Cabe à Escola do Legislativo
encaminhar essas propostas, aprovadas no Parlamento Jovem,
para a Mesa Diretora.

Para que serve o curso de capacitação?
O curso é voltado para o aperfeiçoamento dos Jovens Vereadores.
Nele, aprendem sobre técnicas legislativas, o funcionamento e papel
do Legislativo Municipal, além de discutir potencialidades, direitos e
deveres de cada um.

Qual o papel dos assessores parlamentares,
vereadores padrinhos e madrinhas
do projeto?
Eles são os orientadores dos jovens. Com eles, o Jovem Vereador poderá
sanar suas dúvidas, pedir explicações e descobrir qual o método mais
eficiente para se chegar a um determinado objetivo.

Quais são as funções da Câmara Municipal?
A Câmara Municipal de Campo Grande é o órgão legislativo do município.
Cabe a ela fiscalizar e assessorar o Poder Executivo, por meio de indicações,
por exemplo, além de elaborar leis sobre todas as matérias de competência
do Município, respeitadas as reservas constitucionais do Estado e União.

Aqui tem o Edital do Concurso
na íntegra. Acesse.

O Parlamento Jovem da Câmara
Municipal de Campo Grande
possibilita que estudantes da
rede municipal atuem como
representantes da nossa cidade.
Os vereadores jovens simularão
todo o processo legislativo,
elaborando projetos de lei e
debatendo temas de importância

www.camara.ms.gov.br/escola-legislativo

para Campo Grande.

Participe!

Conheça o trabalho dos Vereadores. Estamos on-line.
camaracgms

camaramunicipalcg

www.camara.ms.gov.br

