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PORTARIA nº 021, de 15 de agosto de 2017. 
 

 GERSON LUIZ DA LUZ, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Riqueza, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 
especial ao contido no Decreto Legislativo nº 003/2017 e Resolução nº 004/2017. 

 

RESOLVE: 
 

 Art. 1º:  Estabelece as normas relativas ao processo eleitoral da Câmara Jovem do 
Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, para a 1ª legislatura, compreendendo o 
exercício de 2017. 

 Art. 2º O processo eleitoral de que trata o artigo 1º desta Portaria abrange: 

 I - Adesão das unidades escolares ao Programa Parlamento Jovem; 

 II - Inscrição dos candidatos ao cargo de Vereador Mirim; 

 III - Homologação das inscrições; 

 IV - Período de realização do projeto; 

 V – Correção e apuração dos projetos; 

 VI - Homologação e divulgação do resultado; 

 VII – Diplomação e posse; 

  Art. 3º: A adesão das unidades escolares ao Programa Parlamento Jovem se 
dará mediante inscrição em formulário específico, junto à secretaria da escola, no período 
designado para inscrições. 

 Art. 4º: Para a realização dos projetos as escolas definirão uma comissão para 
coordenar os trabalhos na escola e para a apuração dos resultados o presidente da câmara de 
vereadores nomeara uma comissão constituída por presidentes relator e secretário, que será 
denominada junta eleitoral.  

 § 1º Poderão integrar a comissão das escolas os diretores e professores, onde 
ficarão responsáveis pelos seguintes itens: 

 I - Providenciar a relação dos alunos aptos a participarem da eleição, os quais 
deverão estar matriculados no quinto ano do ensino médio. 

 II – Inscrever, deferir ou indeferir as inscrições; 

 III - Realizar sorteio dos números para os candidatos; 

 V - Realizar a escolha no dia e horário da prova; 

 VI - Realizar e coordenar os projetos; 

 VII - Encaminhar os trabalhos para a junta eleitoral, juntamente com envelope 
lacrado contendo número e nome do candidato;  

 VIII – Nomear um integrante da comissão para participar da abertura do envelope 
da lista de alunos e relacionar os mesmos na lista de classificação.  
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§ 2º Caberá a junta eleitoral nomeada pelo presidente da câmara: 

I – Receber os trabalhos das escolas; 

II – Analisar os trabalhos e fazer a classificação em ordem cronológica; 

III – Convocar um membro por escola para fazer a abertura do envelope lacrado 
contendo a relação dos candidatos com seu respectivo número; 

IV – Publicar e encaminhar o resultado da apuração ao presidente da câmara.  

V- Atender pedidos de informações e demais questões referentes ao processo, 
solicitando, se necessário, auxílio à coordenação do Programa Parlamento Jovem. 

 Art. 5º: Os alunos aptos e interessados a participarem do processo eleitoral 
deverão se inscrever nas respectivas escolas, no período 15 a 22 de agosto, mediante 
preenchimento de formulário próprio, que também constará autorização dos pais ou 
responsáveis, conforme modelo Anexo III. 

 § 1º. Serão aceitas inscrições de alunos que estão matriculados no quinto ano do 
ensino fundamental no mês de agosto de 2017. 

 § 2º. A Direção da Escola encaminhará até o dia 25 de agosto as listas de 
inscrições, constando quais inscritos foram aceitas e não aceitos, com as devidas alegações. 

 § 3º. É facultado a Direção da escola instituir regras e critérios para as inscrições, 
como adoção da ficha limpa (a exemplo da Lei Complementar Nacional nº 135/2010), os 
quais deverão ser amplamente divulgados e debatidos na comunidade escolar, desde que não 
contrariem as disposições estabelecidas nesta Portaria, nem firam o princípio democrático. 

 Art. 6º:  O Presidente da Câmara de Vereadores homologará, até o dia 28 de 
agosto, as inscrições dos candidatos a cargo de vereador mirim, conforme relação 
encaminhada pelas escolas. 

 Parágrafo único: Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas 
participarão da escolha de um número de identificação em sua escola para determinar o 
número com o qual farão projeto e concorrerão assim uma vaga ao pleito com maior 
imparcialidade possível. 

 Art. 7º: A realização dos trabalhos dos candidatos acontecerá no período de 29 de 
agosto a 04 de setembro a 2017. 

 Art. 8º A classificação com resultado final acontecerá até dia 13 de setembro 2017.
 § 1º Cada escola receberá, em tempo hábil, o resultado dos trabalhos e o número 
do candidato vencedor. 

 Art. 9º A escolha dos melhores projetos será realizada pela Junta Eleitoral,  que 
poderá solicitar auxílio de servidores, professores e membros da APP, facultado aos 
candidatos e demais interessados o acompanhamento da apuração. 

  § 1º O resultado da apuração será apresentado em relatório, assinado pela Junta 
Eleitoral e avalizado pela Direção da escola, contendo, em ordem decrescente o nome e o 
número do candidato com a sua respectiva classificação.  
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 § 2º Concluída a apuração a junta eleitoral encaminhará imediatamente a Câmara 
de Vereadores o resultado. 

 Art. 10. O presidente da Câmara de Vereadores homologará o resultado das 
eleições até o dia 15 de setembro, publicando no mural da Câmara, na imprensa local e nas 
escolas participantes do Programa. 

 Art. 11. Em solenidade, no dia 07 de outubro, às 20 horas, serão diplomados os 
vereadores mirins  eleitos e suplentes. 

 Art. 12. A posse acontecerá em sessão solene, no dia 07 de outubro, às 20:30, no 
ginastica esporte clube. 

 Art. 13. As despesas decorrentes desta Portaria correão por conta de dotação 
específica do Orçamento da Câmara Municipal em execução. 

 Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Riqueza/SC, 15 de agosto de 2017. 

 
 
 

Gerson Luiz da Luz 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES 
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Portaria nº 021, de 025 de agosto de 2017 

 
 

ANEXO I 
 

Adesão ao Programa Parlamento Jovem 2017 
 
 

Por este instrumento, a escola a seguir identificada, ADERE ao Programa Parlamento 
Jovem da Câmara de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina, para a Legislatura 
2017, em conformidade com o disposto no Decreto Legislativo nº 003/2017, de 15 de 
agosto de 2017: 

 

Escola:  Rede de Ensino: 

Endereço: Nº Bairro: 

Município: Estado: 

Fone: e-mail: 

Nº de alunos da quinta serie ensino fundamental: 

Nº total de alunos participantes: 

 
Riqueza, SC, ......... de ................................. de 2017. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do Gestor/Diretor 

 
 

 

 

Protocolo da Câmara de Vereadores 

 
 
 
 



                 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 
7° LEGISLATURA 
 

 

  

Rua João Mari, 89 – Centro – Riqueza – SC - CEP 89895-000 

Fone (49) 3675-0157 - E-mail: câmara.riqueza@cpnet.com.br  

5

 
 
 

Portaria nº 021, de 15 de agosto de 2017 
 

ANEXO II 
 

Constituição da Junta Eleitoral 
Parlamento Jovem 2017 

 
 

Por este instrumento, a direção da Escola abaixo identificada, constitui e nomeia a Junta 
Eleitoral para coordenar o processo eleitoral do Programa Parlamento Jovem da Câmara de 
Vereadores de Riqueza/SC, Estado de Santa Catarina, para o ano legislativo 2017, junto á 
referida escola, na conformidade do disposto no Decreto Legislativo nº 003/2017. 

 

Escola:  Rede de Ensino: 

Endereço: Nº Bairro: 

Município: Estado: 

Junta Eleitoral: 

Cargo Nome Ocupação na escola 

Presidente   

Secretário(a)   

Secretário(a)   

 
Obs: podem integrar a junta eleitoral: professores, servidores da câmara de vereadores. 
 
Riqueza, SC, ......... de ................................. de 2017. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do Gestor/Diretor 
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Portaria nº 021, de  15 de agosto de 2017 
 

ANEXO III 
 

Inscrição do Candidato ao Parlamento Jovem 2017 
 

Por este instrumento, o estudante a seguir identificado, INSCREVE-SE para concorrer à 
eleição de VEREADOR MIRIM, junto ao Programa Parlamento Jovem da Câmara de 
Vereadores de Riqueza/SC, Estado de Santa Catarina, para o ano legislativo 2017, na 
conformidade do disposto no Decreto Legislativo nº 003/2017. 

 

Nome:  Idade: Data Nasc.     /      / 

Endereço: Nº Bairro: 

Município: Estado: 

Fone: e-mail: 

Pai: Mãe: 

Escola:  Série: 

 
___________________________________ 

Assinatura do aluno 
 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

Eu, infra-assinado, pai/mãe/responsável pelo (a) aluno (a) acima descrito, AUTORIZO sua 
inscrição e participação no processo eleitoral de eleição dos vereadores mirins 2017 para o 
Programa Parlamento Jovem da Câmara de Vereadores de Riqueza, SC. 

 
 

Riqueza, SC, ......... de ................................. de 2017. 
 
 

_______________________________________ 
Nome e assinatura do responsável 

 
 

Assinatura da Direção da Escola 
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Portaria nº 021/2017, de 15 de agosto de 2017 
 
 
 

ANEXO V 
 

Resultado da apuração da eleição do Parlamento Jovem 2017 
 

Escola: 
 

Nº ordem Nome do candidato Nº do 
candidato 

Total de votos 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    

Total de participantes: 
Total de absorvidos: 
 

 
 
 
 

Assinatura da Junta Eleitoral 
 
 
 
 

Assinatura da Direção da Escola 
 
 
 
 
 
 


