
                      ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT   

CNPJ: 15.023.930/0001-38 
 

 

Travessa dos Parecis, 85 Setor Leste – Centro – 78500-000 Colider MT Tel. (66) 3541-6300 

www.colider.mt.gov.br 

 

PROJETO DE LEI Nº 061/2017 
Autoria:  Verª. Dóris Sguizardi - 1ª Secretária e  
                Ver. Rica Matos - Presidente 
               
                    

                                                                LEI  Nº. 2964/2017 

“DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 1867/2006 QUE 

INSTITUI A CÂMARA DE VEREADORES 

MIRINS DO MUNICIPIO DE COLIDER E SEU 

REGIMENTO INTERNO E ORGANIZAÇÃO”. 

A CAMARA MUNICIPAL DE COLÍDER, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, aprovou, e eu NOBORU TOMIYOSHI, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte Lei:  

PREÂMBULO 

Os Vereadores Mirins componentes da Câmara Mirim, criada no intuito de interagir o 

Poder Legislativo Municipal com as escolas, adotam este Regimento Interno, baseados 

na democracia, buscando colaborar com todos que sonham com um Município mais 

sustentável, livre, pacífico, igualitário, solidário, fraterno, cívico com oportunidades de 

emprego, organização social e política, estudo e lazer. 

      TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DA ELEIÇÃO 

Art. 10 0s processos de eleições dos Vereadores Mirins serão orientados e dirigidos pela 

Câmara Municipal de Colíder, com a participação das escolas, e constará do seguinte: 
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I - A Câmara Municipal de Colíder, por meio de Assessorias da Presidência e Primeira 

Secretaria, encaminhará a todas as escolas públicas particulares, pertencentes ao 

município de Colíder, durante o mês de julho, um informativo do qual constará: 

A - Breve histórico do Projeto Câmara Mirim; 

B - Os seus objetivos primordiais e as atividades básicas que envolvem a função de 

Vereador Mirim; 

C -Texto explicativo acerca da importância da interação entre a Câmara Municipal e a 

Escola; 

D - Forma e período para inscrição das escolas; 

II - As escolas interessadas em participar do Projeto deverão comunicar a sua intenção à 

Câmara Municipal de Colíder através da Primeira Secretaria, até o dia 15 de agosto, pela 

forma descrita no regulamento eleitoral, e receberão as informações gerais sobre o 

regulamento eleitoral e o processo de eleição até o dia 30 de agosto; 

III— Os alunos interessados em concorrer a uma vaga no legislativo mirim, que tenham 

idade inferior a 16 (dezesseis) anos e estejam cursando do 7º ano do ensino fundamental 

em diante, inscrever-se-ão nas sedes das escolas nas quais estejam matriculados; 

IV— As inscrições dos candidatos mirins deverão ser informadas à Câmara Municipal até 

o dia 30 de setembro, acompanhadas da relação de alunos com seus devidos pais, 

professores e servidores da escola; 

V— A campanha, que deverá ocorrer durante o mês de outubro, será realizada para os 

eleitores estudantes das respectivas escolas, compreendidos os alunos a partir do 50 ano 

do ensino fundamental em diante, e envolverá a apresentação da plataforma de trabalho 

do candidato, em um movimento semelhante às campanhas eleitorais; 

VI— A eleição deverá ocorrer na primeira semana do mês de novembro, com cédulas e 

atas fornecidas pela Câmara Municipal de Colíder, as quais deverão ser devolvidas até o 

final da tarde do dia das eleições, sob pena de exclusão do processo eleitoral; 
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VII— A relação dos Vereadores Mirins eleitos será divulgada por meio do site da Câmara 

Municipal de Colíder; 

VIII- Os alunos eleitos e seus suplentes serão diplomados pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Colíder, em reunião solene e data a ser estabelecida pela Mesa Diretora, 

com a presença dos diretores das escolas que tiverem representantes eleitos; os demais 

receberão os certificados de participação, entregues nas respectivas escolas; 

IX- Serão eleitos Vereadores Mirins titulares em número correspondente ao de 

vereadores da Câmara Municipal de Colíder, e um suplente para cada um, que será o 

subsequente na ordem de votação. 

§ 1 0 A escola será responsável pela organização e lisura do processo eleitoral que será 

realizado na sua sede, devendo comunicar à Câmara Municipal as ocorrências que se 

verificarem durante o processo eleitoral, sob pena de exclusão, cabendo à Comissão 

Eleitoral criada para esse fim, dirimir eventuais divergências. 

§ 20 É condição para a participação do candidato a Vereador Mirim, a autorização 

expressa, pelos seus responsáveis legais, da utilização da sua imagem para divulgação 

das atividades do vereador mirim e da Câmara Mirim. 

Art.20   0 mandato de Vereador Mirim será de dois anos, proibida a remuneração e a 

reeleição. 

Parágrafo único. A proibição prevista neste artigo não se aplica aos suplentes que não 

tenham assumido a titularidade durante a legislatura para a qual foram eleitos. 

CAPÍTULO II 

DA SEDE 

Art. 30 Os Vereadores Mirins reunir-se-ão trimestralmente, nos períodos matutino ou 

vespertino, em local definido pela Câmara Municipal de Colíder. 
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       SEÇÃO I 

DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO 

Art. 40 A Câmara Mirim instalar-se-á em Reunião Ordinária durante o mês de 

fevereiro subsequente ao ano eleitoral, sob a Presidência do Presidente da 

Câmara Municipal de Colíder, cujos trabalhos dar-se-ão com o compromisso e a 

posse dos eleitos. 

SEÇÃO II 

DO COMPROMISSO E POSSE DOS ELEITOS 

Art. 50 0 Presidente da Câmara Municipal, na reunião de instalação, tomará o 

compromisso e empossará os eleitos, por meio da leitura do compromisso, de pé, 

acompanhado por todos os Vereadores Mirins. 

Art. 60   0 compromisso se dará nos seguintes termos: "Prometo respeitar o Regimento 

Interno dos Vereadores Mirins da Câmara Municipal de Colíder, desempenhando o 

mandato a mim conferido contribuindo   para a formação responsável da minha 

cidadania e o engrandecimento deste Município". 

Art. 70 0 Presidente da Câmara Municipal fará a chamada nominal dos Vereadores Mirins 

empossados, os quais declararão pessoalmente: "Assim o prometo", assinando em 

seguida o Termo de Posse. 

Parágrafo único. No ato de posse, os Vereadores Mirins receberão um exemplar do 

Regimento Interno dos Vereadores Mirins da Câmara Municipal de Colíder. 

SEÇÃO III 

DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Art. 80 A Mesa Diretora da Câmara Mirim será composta pelo Presidente, Vice-

Presidente, 1 0 e 20 Secretários, eleitos para o mandato de um ano. 
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Parágrafo único. A eleição da Mesa Diretora para o segundo ano ocorrerá na penúltima 

sessão ordinária do mês de dezembro. 

Art. 90 A eleição da Mesa Diretora será realizada na reunião de instalação, logo após a 

posse, sob a presidência da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Colíder. 

  

Art. 10. A eleição será aberta, mediante voto individual proferido no microfone central do 

plenário mirim, por ordem alfabética, indicando-se a chapa eleita. 

§ 1 0 Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria de votos e, em caso de 

empate, a chapa com a maior média de idade dos candidatos e que serão imediatamente 

empossados. 

§ 20 Qualquer ocupante da Mesa Diretora poderá renunciar à função por motivo 

justificado ou por razões pessoais, devendo, para tanto, encaminhar termo de renúncia à 

Mesa Diretora Mirim que dele dará ciência ao plenário mirim. 

§ 3 0 Vagando qualquer cargo da Mesa Diretora, este será preenchido por eleição no 

mesmo sistema, a ser realizada na primeira sessão após a apresentação do termo de 

renúncia, podendo se candidatar qualquer Vereador Mirim titular, exceto os integrantes 

da Mesa Diretora.   

CAPÍTULO III 

DA REUNIÃO PREPARATÓRIA 

Art. 11. Caberá à assessoria da Câmara Mirim, antes da primeira reunião ordinária, 

promover reunião preparatória com o objetivo de dar formação aos Vereadores Mirins, 

devendo abranger, dentre outros assuntos: 

                I — O Poder Legislativo Municipal e seu funcionamento administrativo;  

                II Câmara Mirim, o Vereador Mirim e suas funções inerentes; 
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III - O Regimento Interno do Vereador Mirim, pronunciamentos, proposições e      trâmites 

na Câmara Mirim. 

Art. 12. Os Vereadores Mirins deverão, obrigatoriamente, assistir a duas reuniões 

ordinárias da Câmara Municipal de Colíder durante o ano até o final do mês de outubro 

em cada mandato, sob pena de perda do mandato e exclusão definitiva do Processo. 

TÍTULO II 

DOS VEREADORES MIRINS 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS VEREADORES MIRINS 

Art. 13. Aos Vereadores Mirins são assegurados os seguintes direitos: 

I— Participar de todas as discussões e deliberações do plenário mirim; 

II— Votar e ser votado na eleição da Mesa Diretora Mirim, na forma regimental; 

III— Apresentar proposições que visem ao interesse coletivo e nunca ao interesse 

remuneratório próprio.    

                 CAPÍTULO V 

DA PERDA DO MANDATO, LICENÇA E RENÚNCIA 

Art. 14. Perderá o mandato o Vereador Mirim que: 

I — For insubordinado ao Presidente Mirim ou às regras contidas neste regimento; 

II— Deixar de comparecer a 3 (três) reuniões ordinárias ou a 5 (cinco) atividades, 

injustificadamente, em sequência ou alternadamente;  

III — ter comportamento incompatível com o decoro parlamentar; 

IV — Trocar de escola ou ser expulso dela. 
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Parágrafo único. A perda do mandato do Vereador Mirim dependerá de 

homologação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colíder. 

Art. 15. A extinção do mandato do Vereador Mirim verificar-se-á quando: 

I — Ocorrer falecimento; 

II — Ocorrer renúncia, por escrito, mediante oficio dirigido ao Presidente Mirim. 

III – Exigir, cobrar ou receber de alguma forma, vantagens financeiras pelo cargo de 

Vereador Mirim. 

Art. 16. O Vereador Mirim pode licenciar-se: 

I — Para tratamento de saúde, devidamente comprovado; 

CAPÍTULO VI 

DOS SUPLENTES 

Art. 17. O suplente de Vereador Mirim será convocado pelo Presidente Mirim, no caso 

de licença, perda ou extinção do mandato do titular, devendo tomar posse na reunião 

subsequente ao ato de convocação. 

Art. 18. O suplente, quando no exercício do mandato, detém todas as prerrogativas 

inerentes ao Vereador Mirim titular. 

CAPÍTULO VII 

                    DA REUNIÃO ITINERANTE 

Art. 19. As Reuniões Itinerantes serão solicitadas através de Requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Mirim, que comunicará à Mesa Diretora da Câmara de 

Vereadores e dar-se-ão da mesma forma que as reuniões ordinárias, exceto quanto à 

ordem do dia. 
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Parágrafo único. As Reuniões Itinerantes visam à difusão, nas escolas, dos projetos 

em tramitação na Câmara Municipal, as reais funções dos Vereadores e do Poder 

Legislativo e, principalmente, favorecer atividades de discussão, indicação e reflexão 

dos problemas do município de Colíder. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO VIII 

DAS PROPOSIÇÕES 

Art. 20. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do Plenário e constitui-se em: 

I — Emenda ao Regimento Interno Mirim; 

II — Projeto de Lei Mirim; 

III— Moção Mirim;  

IV— Requerimento Mirim. 

V – Indicações Mirins. 

SEÇÃO I 

                      DAS MOÇÕES MIRINS 

Art. 21. A moção mirim consiste em todo voto de congratulações, pesar ou repúdio. 

§ 1 0 Poderão ser expedidas moções, na forma de diploma, a personalidades e 

entidades públicas ou privadas, contendo as assinaturas do Vereador Mirim autor, do 

Presidente da Câmara Mirim e do Presidente da Câmara Municipal de Colíder. 

§ 20 Anualmente, no decorrer do mês de outubro, em homenagem ao            

transcurso do Dia do Professor, poderão ser entregues diplomas de mérito, e em 

sessão solene, a professores previamente indicados pelos Vereadores Mirins, em 

conjunto com as suas respectivas unidades escolares, que se dedicarem e se 

destacarem no desenvolvimento da educação no Município de Colíder. 
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§ 30 As indicações deverão vir acompanhadas de currículo pormenorizado   do 

professor candidato, contendo os serviços desenvolvidos na área da   educação, 

devendo as propostas serem submetidas ao Plenário para votação. 

§ 40 Os votos de pesar não serão submetidos à votação, apenas despachados. 

                                                          TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. O recesso da Câmara Mirim será no mesmo período da Câmara Municipal de 

Colíder. 

Art. 23. As dúvidas quanto à interpretação deste Regimento Interno Mirim serão 

dirimidas por 2/3 dos Membros da Câmara Municipal de Colíder. 

Art. 24. Ao final do mandato, será conferido ao vereador mirim que obtiver 

aproveitamento de 100 % (cem por cento) das atividades relacionadas à Câmara 

Mirim, certificado de participação, desconsideradas as faltas devidamente justificadas, 

a critério do Presidente da Câmara Mirim.  

 
   Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições 
contrárias. 
 
 
       Gabinete do Prefeito Municipal  de Colíder-MT, em 14 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

NOBORU TOMIYOSHI 
Prefeito Municipal de Colíder-MT 

 
 
 
 

 


