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Em 06 de abril de 2010 esta Casa de Leis promulgou o Decreto Legislativo n° ' 

034/10 que instituiu, no âmbito desta Câmara Municipal, o Parlamento Estudantil a 

ser concedido anualmente em dias fixados por Ato próprio do Legislativo. 

Contudo, proponho por meio do Projeto de Decreto Legislativo, a criação e •• • 

instituição do Parlamento Estudantil na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 11'9 
!á 

A presente propositura tem por viés, propor alterações no Decreto Legislativo 

n°034/10, conferindo um novo método de aplicação. 

As novas disposições do Parlamento Estudantil vão permitir maior 

desenvolvimento e habilidades para discussões e debates legislativos, ajudando 

assim a desenvolver debates políticos, que geram um conhecimento aprofundado e 

uma experiência de participação popular na Casa de Leis de Mogi das Cruzes. 

O Parlamento Estudantil é uma forma do jovem gerar um sentimento de 

aproximação com as atividades legislativas e juntos com os Vereadores da casa 

poder trocar informações e sanar dúvidas através de reuniões formais com 

antecipada programação e organização da Casa. 

Com ajuda dos nobres pares, os jovens terão uma "Educação Política" como 

apresentações de políticas públicas e interação ao regimento interno da Câmara 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Municipal, terão também, orientações de melhorias técnicas e argumentativas do 

Projeto de Lei que serão apresentados em Plenário. Projetos estes, com intenção de 

solucionar atos que já tenham acontecido no Município. 

Por entender ser fundamental importância para a política de Mogi das Cruzes, 

é que acrescento a presente proposta, ao crivo dos Nobres Pares e que certamente 

contará com o consentimento do Egrégio Plenário. 

Plenário Ver. Luiz Beraldo de Miranda, 27 de setembro de 2021 

'`• 

Maria Luiza Fernandes 
Vereadora — SD 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 22 /2021 

Altera os dispositivos do Decreto 
Legislativo 034/10 de 06 de abril de 
2010, que dispõe sobre a criação do 
Parlamento Estudantil. 

Art. 1° - O Art. 1° do Decreto Legislativo n° 034/2010 de 8 de abril de 2010, 
passará a vigorar com a inclusão do presente parágrafo: 

"Art. 1° (...) 

Parágrafo Único: O Programa será divulgado em todas as escolas 
estaduais através do grêmio estudantil e terá uma identidade visual 
própria." 

Art. 2° - O Art. 2° do Decreto Legislativo n° 034/2010 de 8 de abril de 2010, 
passará a vigorar com a inclusão dos presentes parágrafos: 

"§ 1° - Os jovens que desejarem participar do Parlamento Estudantil, 
terão que passar por um processo seletivo diretamente encaminhado 
pelas escolas em que os mesmos encontram-se matriculados. 

§ 2° — Cada escola poderá concorrer nas categorias do art. 4°, 
apresentando, respectivamente, um trabalho por autor:" 

Art. 3° - Os incisos do Art. 3° do Decreto Legislativo n° 034/2010 de 8 de abril 
de 2010, passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° - (...) 

a) 16 (dezesseis) Vereadores Mirins escolhidos entre alunos 

matriculados nas classes de 20 ao 40 ano que correspondem ao Ensino 

Básico. 

b) 16 (dezesseis) Vereadores Mirins escolhidos entre alunos 

matriculados nas classes de 50 ao 90 ano que correspondem ao Ensino 

Fundamental. 
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c) 16 (dezesseis) Vereadores Mirins escolhidos entre alunos 

matriculados nas classes de 1° e 2° ano do Ensino Médio." 

Art. 40 - O Art. 5° do Decreto Legislativo n° 034/2010 de 8 de abril de 2010, 
passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 50 A seleção dos 48 (quarenta e oito) Projetos de Lei, divididos em 
suas categorias, será realizada por meio de Comissão Julgadora a ser 
instituída por Ato próprio da Câmara, que deverá levar em consideração 
para a seleção os seguintes critérios: 

I — interesse público; 

II — impacto social; 

III — afinidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

-ODS: 

Parágrafo Único: O candidato terá que fazer um vídeo de no máximo 3 
(três) minutos explicando o objetivo do seu Projeto de Lei que será 
apresentado em Plenário." 

Art. 50 - O Art. 7° do Decreto Legislativo n° 034/2010 de 8 de abril de 2010, 
passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 70 - A Legislação deverá seguir os seguintes eventos: 

a) Apresentação física da Casa, Aula Cívica acerca do poder 
legislativo municipal, políticas públicas, esferas de poder e 
explicação sobre desenvolvimento dos trabalhos legislativos e 
reunião para tratativas da composição da Mesa Diretiva do 
Parlamento Estudantil. 
b) Realização da Diplomação dos eleitos, Solenidade de Posse 
e Sessão Ordinária para eleição dos componentes da Mesa; 
c) Realização de bate-papo com os vereadores; 
d) Revisão dos projetos, eventuais sugestões de emendas e 
outras atividades legislativas; 
e) Realização de discussão e votação das proposituras 
consideradas e publicadas na Ordem do Dia, com a apresentação 
dos Projetos de Lei para serem considerados objetos de 
deliberação." 
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Art. 6° - O Art. 90 e seguintes do Decreto Legislativo n° 034/2010 de 8 de abril 
de 2010, passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9° Os nobres Vereadores da Casa tem por obrigação, compartilhar 
conhecimento técnico legislativo, além de propostas de políticas públicas 
para a sociedade. 

§ 1° Os jovens candidatos receberão uma Alfabetização Política com 
aulas de Políticas Públicas e mentoria de sugestões dos Vereadores da 
Casa para o Projeto de Lei que será apresentado em Plenário. 

§ 2° No Plenário será aberta às discussões para os jovens vereadores 
em questão dos seus projetos: 

§ 3° Os jovens vereadores que tiverem maior destaque no 
desenvolvimento do Projeto de Lei apresentado em Plenário, receberão 
auxílio para entrar em processos seletivos de Parlamentos Estudantis de 
outras esferas. 

Art. 100 - Após os encerramentos das atividades, serão disponibilizados 
parceria com as escolas para continuidade da Alfabetização Política 
dentro das salas de aula. 

Art. 11° - As eventuais despesas, decorrentes da execução do presente 
Decreto Legislativo, correrão à conta das dotações próprias da Câmara 
Municipal. 

Art. 12° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial, os decretos 
Legislativo 034/10 de 06 de abril de 2010." 

Plenário Ver. Luiz Beraldo de Miranda, 27 de setembro de 2021 

Maria Luiza Fernandes 
Vereadora — SD 
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Ref. Projeto de Decreto Legislativo n° 022/2021 

Autoria: Vereadora Maria Luiza Fernandes 

Assunto: Altera os dispositivos do Decreto Legislativo n° 034 de 06 de abril 
de 2010, que dispõe sobre a criação do Parlamento Estudantil. 

À Procuradoria Jurídica, 

Nos termos do parágrafo 10, inciso I, do artigo 38 da 
Resolução n° 05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes), com redação dada pela Resolução n° 34, de 11 de julho de 2019, 
remeto os autos do projeto de decreto legislativo em epígrafe, para exarar 
parecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com relação às questões jurídicas 
apresentadas na propositura legislativa. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 07 de outubro de 2021. 

/(\ / 
MI TON LINS Df SILVA — Bi Gêmeos 

Membro — Relator 


