
 

INDICAÇÃO 

  

 

A vereadora que essa subscreve, 

INDICA ao Poder Legislativo que o mesmo 

estude a possibilidade de instituir, na 

Câmara Municipal de Vereadores de 

Cândido Godói, o evento “Vereador por um 

Dia” e criar a “Sessão Plenária do 

Estudante” conforme Projeto em anexo. 

 

Art. 1º - Fica instituído, na Câmara Municipal de Vereadores de Cândido 

Godói, o evento “Vereador por um Dia”, destinado a proporcionar aos alunos dos 

Ensinos Fundamental e Médio, ou equivalente, das escolas da rede pública, sediadas no 

município, o conhecimento das atividades político-parlamentares do Poder Legislativo 

Municipal, bem como apresentação de proposições. 

§ 1º - Poderão participar do evento alunos a partir da 7ª série do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, ou equivalente.  

§ 2º - A participação das escolas fica condicionada a requerimento prévio 

dirigido à Câmara Municipal de Vereadores, devidamente protocolado. 

§ 3º - Marcada a data da participação, caberá às escolas a indicação e 

controle da participação dos respectivos “Vereadores por um Dia”. 

Art. 2º - A Mesa Diretora da Câmara irá lançar o evento “Vereador por um 

Dia” na primeira sessão legislativa após o recesso de cada ano. 

§ 1º. – Haverá 1(um) evento a cada ano. 

§ 2º. - As escolas terão 30(trinta) dias, a partir do lançamento do evento, 

para manifestar interesse na participação. 

§ 3º. – Decorrido o prazo de cadastramento, a Mesa Diretora efetuará a 

seleção para a participação da respectiva escola pela modalidade de sorteio, e marcará a 

data do evento.  

Art. 3º - O evento “Vereador por um Dia" se constituirá de três fases: 

                  a) PRIMEIRA: selecionada a escola, deverá a assessoria técnica da Câmara 

e o Presidente do Legislativo agendar uma data com a direção da respectiva escola, para 

uma visita à mesma, no sentido de orientar os alunos participantes no que tange ao rito 



dos trabalhos legislativos, como tramitação dos projetos e funcionamento do Plenário, 

também a preparação das Proposições/Projetos a serem apresentados no dia do evento. 

b) SEGUNDA: na data marcada para o evento, os trabalhos serão 

conduzidos pelo Presidente do Legislativo em conjunto com os demais Vereadores, 

oportunidade em que farão uma aula expositiva sobre temas relativos às atividades dos 

Parlamentares, entre os quais, histórico e noções de funcionamento do poder legislativo. 

c) TERCEIRA: de uma “sessão plenária simulada” realizada pelos alunos, 

representando partidos políticos fictícios, destinada à apresentação, discussão e votação 

de Proposições/Projetos. 

Art. 4º - O resultado decorrente dos trabalhos da Sessão Plenária do 

Estudante será enviado à Mesa Diretora da Casa. 

Parágrafo único – Caberá à Mesa deliberar sobre a procedência dos 

assuntos enviados e, se for o caso, remeter às autoridades pertinentes, à titulo de 

sugestão. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente Projeto de Resolução instituindo o evento “Vereador 

por um Dia” visa estabelecer uma nova forma de relação entre o Poder Legislativo 

Municipal e a classe estudantil. Buscando a aproximação e conhecimento prático da 

atividade dos parlamentares.  

Quanto maior o conhecimento das atividades do Legislativo, 

melhor será o entendimento de como são criadas as leis, votado o orçamento municipal, 

o qual irá indicar quais as prioridades do Executivo na execução de obras e melhorias 

para a população, bem como a fiscalização na aplicação dos recursos públicos.   

Tendo em vista que o meio estudantil seja provocado e chamado 

para conhecer, bem como para participar do mais importante poder entre os poderes 

constituídos,  poderemos com esta iniciativa, estar oportunizando o surgimento de 

novos líderes com novas idéias, uma vez que eles se descobrem quando recebem a 

oportunidade de falar, e assim poder sugerir propostas que possam atender os legítimos 

interesses ligados à cidadania e anseios da nossa população.   

Por fim, solicito aos nobres colegas a aprovação do presente 

Projeto de Resolução, com o escopo de estreitar o relacionamento de nosso parlamento 

com a comunidade estudantil de Cândido Godói, demonstrando para este segmento da 

sociedade, os quais, se já não agora, mas de futuros líderes, a importância do trabalho 

legislativo, muitas vezes contestado sem razão e, esta certamente é uma oportunidade de 

darmos voz a estes jovens.   

 

                             Cândido Godói, 16 de janeiro de 2015. 

  

 

 

             Vereadora IOLANDA ISABEL SEIBEL LUDWIG - PP 

   

 


