
  

 
ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 

OF/DREA/CIRCULAR/CREFM/ Nº 108/2008 
Araguaína, 26 de agosto de 2008. 

 

 
 

Senhor (a) Diretor (a), 
 

 
 

  A Câmara dos Deputados está divulgando a Quinta Sessão do 

Parlamento Jovem Brasileiro que tem como objetivo principal propiciar aos alunos da 

3ª série do Ensino Médio, a vivência acerca da atividade democrática, mediante 

participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília no 

período de 10 a 14 de novembro de 2008.  

Assim como na Quarta Sessão do Parlamento Jovem, realizada em 2007, 

contamos com o seu apoio para divulgar e estimular a participação dos alunos. 

 

Critérios  

� Ser aluno (a) regularmente matriculado (a) na 3ª série do Ensino Médio; 

� Ter idade mínima de 16 e máxima de 22 anos; 

� Possuir bom desempenho escolar e participação ativa em colegiado 

escolar ou em atividades de voluntariado; 

� Fazer inscrição junto à direção da escola, mediante apresentação de um 

trabalho na forma de projeto de lei, optando por uma das seguintes áreas 

temáticas: Agricultura, Meio Ambiente, Saúde, Segurança Pública, 

Economia, Emprego, Defesa do Consumidor, Educação, Cultura, Esporte 

e Turismo.  

 Devido às comemorações dos 20 anos da Constituição Federal, sugerimos aos 

participantes que apresentem projetos de Lei Complementar à Constituição, pois terão 

maiores chances de serem aprovados.  

 

Observações importantes aos alunos para 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 Câmaras de Vereadores 

Municipais); seu projeto deve atingir todo o país;  

� Não misture assuntos diferentes em um mesmo projeto (evite 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 determine 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 idéia na determinada lei. Na 

página da Câmara, no link proposições você encontrará inúmeros projetos em 

tramitação que podem ser pesquisados;  

�  Desenvolva sua idéia de forma clara e concisa, não apresente textos dúbios.  

 

Informações: 

 

A Unidade Escolar deverá encaminhar os projetos para a Diretoria Regional de 

Ensino que selecionará 02 (dois) projetos e os encaminhará à SEDUC.  

O Estado do Tocantins tem direito a 01 (um) Deputado Jovem.  

O aluno cujo projeto for selecionado, irá a Brasília com todas as despesas pagas 

pela Câmara. 

 

Cronograma  

Envio das unidades escolares à DRE Até o dia 11 de setembro 
Resultado da Seleção dos projetos 15 de outubro 
 
 

Informações complementares, especialmente referentes ao Regimento Interno do 
Parlamento Jovem, ao Processo Legislativo e à apresentação do Projeto de Lei, estão 
disponíveis no site: www.camara.gov.br.   
 
Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos através da Assessoria de 
Currículo do Ensino Médio, no telefone 3411 5009 – João Batista  
 

Cordialmente, 
 
 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS 
Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


