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DECRETO LEGISLATIVO N° 05, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 

CRIA NO AMBITO MUNICIPAL A 
CAMARA MIRIM. 

A CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, Estado de Minas 
Gerais, por seus representantes aprovou, e o Presidente, no uso de suas 
atribuigdes legais, como dispde o artigo 37, inciso IV, da Lei Organica do 
Municipio, combinado com o artigo 265, § 3°, do Regimento Interno, promulga 
o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° Fica criada no Municipio, no ambito da Camara Municipal a 
“Camara Mirim’. 

§ 1° Participarao do processo de escolha dos Vereadores Mirins, todas 
as escolas da rede de ensino do municipio, publicas e particulares que 
possuirem turmas de 5? e 6? séries. 

§ 2° - Cada escola tera no minimo 01 (um) representante na “Camara 
Mirim” e para completar o minimo de 11 (onze) Vereadores Mirins e 06 (seis) 
suplentes, se necessario, as escolas com maior numero de alunos nas_ turmas 
de 5? e 6? séries de cada escola do municipio, poderao ter mais de 02 (dois) 
representantes. 

§ 3° - Ficara a cargo da Secretafia Municipal de Educagao, Diretores 
do Colégio Delta, Colégio Lyceu, Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida 
e Escola Estadual Cesario Coimbra, a responsabilidade pela informagao do 
numero de alunos de 5° e 6° séries de cada escola do municipio. 

§ 4° - A escolha dos Vereadores Mirins ficara a cargo de cada escola 
participante, aberto aos alunos de 5° e 6% séries, obedecendo a um dos 
seguintes critérios: 

| - eleigées visando o surgimento de liderangas; 

Il - analise do curriculo escolar do aluno, de sua atuagao e participacao 
na escola; 

Ill - concurso de redagao sobre temas atuais. 

§ 5° - As escolas participantes deverdo informar previamente a Camara 
Municipal sobre qual o critério que sera utilizado na escolha dos Vereadores 
Mirins. 

Art. 2° O mandato dos Vereadores Mirins sera de 01 (um) ano letivo, e 
sua fungao sera considerada de interesse educativo e participativo e nao sera 
remunerada. 

Art. 3° Compete a Camara Mirim, especificamente, encaminhar 
propostas ao municipio, relativos a temas, tais como: educagao, satide, 
assisténcia social, cultura, esporte, lazer, meio ambiente e outras de interesse 
do municipio. 
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Art. 4° Na primeira reuniao ordinaria do més de marco de cada ano letivo, 
as 18h30min., em Sessao Solene de Instalacdo, sob a Presidéncia da Mesa 
Diretora da Camara Municipal, os Vereadores Mirins prestarao compromisso, 
tomarao posse e escolherao os componentes da Mesa Diretora dos trabalhos, 
que ficarao automaticamente empossados. 

Art. 5° A Camara Mirim reunir-se-A no Plenario da Camara Municipal, uma 
vez por més, sendo da 1? reuniao ordinaria do més de marco a 30 de junho, ede 
1° de agosto a 15 de dezembro de cada ano, uma hora antes da sessao 
ordinaria da Camara Municipal. 

Art. 6° A Mesa Executiva da Camara Municipal baixara atos para 
implantagdo e execugéo da Camara Mirim, visando estabelecer o pleno 
funcionamento das suas atividades. 

Art. 7° Esta Resolucgao entrara em vigor na data de sua publicagao. 

Camara Municipal de Muzambinho/MG, em 31 de outubro de 2017. 

fo 
José Maria Dias 
./Presidente 

Registrado nesta Secretaria e no lugar de costume da Camara Municipal de 
Muzambinho em 31 de outubro de 2017. 

     
Fernando Lucré¢io Coluce 

Primeiro Secretario 
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