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Ofício n° 106/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 28 de junho de 2010 
 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

Assunto: Inscrições para o programa Parlamento Jovem 

 

  Senhor(a) Diretor(a) 

 

1.  Informo a Vossa Senhoria que estão abertas até o dia 15 de agosto as 
Inscrições para o Programa Parlamento Jovem, da Câmara dos Deputados, em parceria 
com o Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, para que seja 
divulgado aos alunos desta Unidade Escolar matriculados na 3ª série do Ensino Médio. 
2.  Ressaltamos que poderão participar tanto alunos de escolas públicas 
quanto das escolas privadas matriculados regularmente na terceira série do Ensino 
Médio. Para este ano de 2010, o foco escolhido foi O jovem e o Mercado de Trabalho. 
3.  As inscrições devem ser feitas junto à unidade escolar mediante 
apresentação de um trabalho na forma de Projeto de Lei, optando por uma das seguintes 
áreas temáticas: 

• Educação, Cultura, Esportes e Turismo 

• Saúde e Segurança Pública 

• Economia, Emprego e defesa do Consumidor 

• Agricultura e meio-Ambiente 
4.  Sugere-se que os projetos  apresentem temas transversais. Os 
alunos precisam estar atentos aos seguintes itens para a apresentação do projeto de lei: 

• O projeto deverá ser de autoria própria do aluno; 
• O projeto deve ter caráter nacional (projetos estaduais e municipais devem ser 

propostos pelas Assembléias Legislativas Estaduais e Câmara de Vereadores 
Municipais); o projeto deve atingir todo o país; 

• Não misturar assuntos diferentes em um mesmo projeto (evitar projetos muito 
extensos, para não incorrer neste erro); 

• A criação de ministérios ou órgãos públicos federais é função privativa do 
Presidente da República, não podendo ser proposto pelo poder Legislativo; 

• Não determinar competências ou programas para serem realizados pelos 
Ministérios e órgãos públicos. Esta função é privativa do Presidente da 
República. O artigo 61 da Constituição Federal lista as leis que só podem ser 
apresentadas pelo Presidente da República; 



• Uma boa dica é depois de ter sua idéia na cabeça, pesquisar as leis que tratem do 
assunto e propor uma alteração ou inclusão da sua ideia na determinada lei. Na 
página da Câmara (www.camara.gov.br), no link proposições há inúmeros em 
tramitação que podem ser pesquisados; 

• Desenvolver a idéia de forma clara e concisa, não apresentar textos dúbios 
5. Segue anexa a ficha de inscrição. O Manual de orientações,  demais 

informações poderão ser obtidas através do link: 
HTTP://www2.camara.gov.br/responsabilidade-social/parlamentojovem/2010/manual-
de-procedimentos-parlamento-jovem-2010 . 
6.  As inscrições e projeto devem ser entregues na Diretoria Regional de 
Ensino, sala da Coordenação de Ensino Fundamental e Médio até 16 de agosto de 2010.  

Atenciosamente, 

 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 


