
Ficha de inscrição para envio de projeto de lei

Nome:

Como você chegou ao Câmara Mirim?

Por conta de um projeto desenvolvido na minha escola

Faço parte do programa Câmara Mirim da minha cidade/estado

Por recomendação de um(a) professor(a)

Por recomendação dos meus pais/familiares

Porque me interesso por política e cidadania

Endereço:

Cidade: Telefone:  (     )UF:

 Ano:       5        6        7        8        9

Parentesco com o(a) participante:

Todos os campos são obrigatórios. O formulário de inscrição a seguir é composto 
de duas partes: dados de identificação do(a) participante e projeto de lei em si. 

Por determinação da Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira parte deve ser 
preenchida pelo(a) responsável pelo(a) estudante. A participação do(a) estudante 
está condicionada à ciência e à aprovação do(a) seu(sua) responsável. 

E-mail:

Dados do(a) responsável

Dados do(a) participante

Nome:

Data de nascimento:    _____/_____/_______ Sexo:        Masculino        Feminino        Outros
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Educador responsável:



Título do projeto de lei:

Este projeto dispõe sobre:

Educação/Cultura

Saúde

Meio ambiente

Segurança

Transporte

Esporte

Proteção à infância

Direitos Humanos

Trabalho e emprego

Ciência e Tecnologia

Já sabe o que você quer melhorar no Brasil?
Então, mãos à obra!

O Congresso Nacional decreta:

Os espaços a seguir são para que você escreva seu projeto. Fique atento ao preenchimento dos campos 
dos artigos que vão compor a sua lei. Abaixo, deixamos algumas sugestões dos assuntos a serem tratados 
em cada um deles, mas você é livre para escolher a ordem e a necessidade desse preenchimento.

No Art. 1, você deve descrever o que a sua lei propõe, o que ou a quem ela se destina e quem vai precisar cumpri-la. 

Art 1.

Quem será responsável por fiscalizar e por fazer cumprir essa regra.

Art 2.
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Os recursos necessários (financeiros, humanos, naturais, materiais) e como poderão ser obtidos.

Art 4.

Se você quiser acrescentar mais artigos, use este espaço.

Art 5.

Justificativa
Explique por que você acha importante criar essa regra e por que ela deve ser transformada em lei de verdade.
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Regulamento:

Ao marcar esta opção, o(a) responsável declara concordar com a participação 
do(a) estudante conforme definido no regulamento do programa Câmara Mirim

O que pode ser feito para que a regra seja cumprida.

Art 3.


