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Ofício n° 158/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 27 de abril de 2011. 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 

Assunto: 8ª Edição do Parlamento Jovem Brasileiro. 

 

Senhor a) Diretor(a) , 
 

 
1.   A Câmara dos Deputados do Brasil, por meio da SEDUC, informa que 
estão abertas até 20 de junho, as inscrições do Parlamento Jovem Brasileiro.  
2.   Desde a sua primeira edição, o Parlamento Jovem Brasileiro contou com 
a participação de 546 jovens parlamentares, alunos do Ensino Médio que, a partir da 
experiência da imersão parlamentar, criam projetos de lei próprios, que passam por 
simulação de todas as etapas do processo legislativo, optando por uma das seguintes 
áreas temáticas: Agricultura e Meio Ambiente; Saúde e Segurança Pública; Economia; 
emprego e Defesa do Consumidor; Educação, Cultura Esporte e Turismo. 
3.  O Parlamento Jovem Brasileiro oportuniza a experiência única de 
participar ativamente durante cinco dias da jornada de trabalho dos deputados federais, 
reunindo em Brasília setenta e oito estudantes dos diversos Estados Brasileiros para 
vivenciar a prática parlamentar. 
4.   Neste ano, o PJB acontece de 26 a 30 de setembro, o tema é livre e a 
novidade é que participarão jovens das 2ª e 3ª série do ensino médio da rede pública e 
privada de ensino. 
5.   Cada Unidade Escolar deverá encaminhar os projetos para a Diretoria 
Regional de Ensino, até 25 de maio, que selecionará cinco projetos e os encaminhará a 
SEDUC. O aluno cujo projeto for selecionado irá a Brasília com todas as despesas pagas 
pela Câmara. 
6.   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, na Diretoria, informações com 
Márcia Luiza, pelo telefone 3411-5023.  
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 
 


