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SEÇÃO IV – DO PROGRAMA

Art. 12. A escola do legislativo ministrará um curso sobre o Poder Legislativo 
aos alunos e aos pais, realçando a importância deste poder, bem como a participação 
da sociedade.

Parágrafo único. Com duração de 02 (duas) horas/aula, os estudantes 
aprenderão sobre os instrumentos de trabalho de um parlamentar, ou seja, as funções e 
diferenças entre um projeto de lei, uma indicação, uma resolução ou um requerimento. 

Art. 13. No âmbito do Programa Parlamento Jovem de Campo Grande, caberá 
aos alunos, devidamente orientados, a elaboração de proposições legislativas e de 
pronunciamentos que serão apresentados em sessões simuladas, no plenário da Câmara 
Municipal de Campo Grande – MS.

Art. 14. Os trabalhos do Programa Parlamento Jovem de Campo Grande, serão 
dirigidos por uma mesa eleita pelos Jovens parlamentares, composta por: 

I - presidente;

II - vice-presidente;

III - primeiro Secretário;

IV - segundo Secretário;

V - membro do Apoio Legislativo desta Casa;

VI - membro da Procuradoria.

Art. 15. As proposições legislativas oriundas dos Parlamentares Jovens poderão 
ser transformadas em projetos de lei, e divulgadas no Portal da Câmara Municipal.

Art. 16. Para a instauração de audiência pública deverá ser seguido o rito desta 
casa, com o auxílio do Apoio Legislativo.

Art. 17. As despesas decorrentes desta resolução correrão à conta de dotação 
própria consignada no orçamento da Câmara Municipal de Campo Grande.

Art. 18. Os casos omissos deverão ser resolvidos por atos da Mesa Diretora desta 
Casa.

Art. 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 25 de abril de 2019.

PROF. JOÃO ROCHA
Presidente

ATOS DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROF. JOÃO ROCHA, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE, com 
fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, 
conforme consta do Processo Administrativo nº 102/2019, HOMOLOGAR a adesão à 
Ata de Registro de Preços nº 082/2018, especificamente em relação ao item 1, do lote 
2, oriunda do Pregão Eletrônico nº 040/2018, da Secretaria de Estado de Administração 
e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, visando a aquisição de dois veículos tipo 
sedan, pelo valor total de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), em favor da 
empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.104.760/0001-91. 
Campo Grande (MS), 03 de abril de 2019.

Prof. João Rocha
Presidente

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
Processo Administrativo nº 128/2019
Dispensa de Licitação nº 027/2019
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 
hospedagem, destinado a atender o Drº Ricardo Monezi Julião de Oliveira, 
irá palestrar na I Conferência Sul-matogrossense sobre práticas integrativas 
e complementares na saúde: uma visão de gestão, no plenário da Câmara 
Municipal de Campo Grande/MS
Contratado(a): Grand Park Hotel Ltda
CNPJ: 08.448.634/0001-13
Valor do Objeto: R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais)
Nº do Empenho: 194 de 25/04/2019
Elemento de Despesa: 33.90.39-80 – Hospedagem
Data de ratificação: 25/04/2019

Jorge Nakkoud
Diretor de Licitações

ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO n. 1.303, DE 25 DE ABRIL DE 2019.

Cria o Programa Parlamento Jovem da Cidade de Campo Grande, e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE. Faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: 

SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Fica criado o “Parlamento Jovem Municipal”, compreendendo atividades a 

ele pertinentes, conforme previsto nesta lei, de caráter informativo, relativas ao exercício 
da cidadania e elucidativas do funcionamento do Poder Legislativo.

Art. 2o O Parlamento Jovem tem por finalidade possibilitar aos alunos de escolas 
públicas municipais a vivência do processo democrático, mediante participação em 
uma jornada parlamentar na Câmara Municipal de Campo Grande, com diplomação e 
exercício de mandato.

§ 1o O exercício do mandato terá caráter instrutivo e ocorrerá todos os anos, no 
segundo bimestre, em data acordada pela Mesa Diretora da Câmara, observada a rotina 
de trabalhos da Câmara Municipal. 

§ 2o O Parlamento Jovem será constituído, alternadamente, por estudantes 
de 7º e 8º ano do ensino fundamental de Escolas Públicas Municipais, devidamente 
matriculados e com no máximo de 16 (dezesseis) anos.

Art. 3o Integram o Programa Parlamento Jovem de Campo Grande:

I - Concurso de Redação da Câmara Municipal; 

II - Palestras sobre o Legislativo Municipal nas Escolas de Campo Grande. 

SEÇÃO II – DAS INSCRIÇÕES

Art. 4o As inscrições para o Concurso de Redação da Câmara Municipal serão 
efetivadas pelas escolas interessadas, no período de 01 (um) a 31 (trinta e um) de maio 
do respectivo ano.

§ 1o As escolas deverão entregar as redações escritas no protocolo da Câmara 
Municipal, em folha modelo próprio da escola, no período de 01(um) a 30 (trinta) de 
Junho de cada ano. 

§ 2o Fica instituído o limite máximo de 2 (dois) alunos participantes por instituição 
de ensino, a cada ano.

Art. 5o As redações deverão ser devidamente assinadas e datadas pelos alunos, 
no dia que forem transcritas nas suas respectivas escolas.

Parágrafo único. Serão desclassificadas as redações não assinadas pelos alunos.

Art. 6o Os 29 (vinte e nove) primeiros colocados assumirão as vagas de 
Parlamentares Jovens na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

SEÇÃO II – DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS

Art. 7o As redações classificadas serão avaliadas pela Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal, pela SEMED (Secretaria Municipal de Educação), ou outro órgão 
estipulado pela mesa diretora desta casa, que atribuirão conceito de 0 (zero) a 100 
(cem), a cada um dos quesitos abaixo:

I - pertinência temática e adequação à proposta apresentada neste edital;

II - coerência na argumentação apresentada;

III - originalidade e criatividade;

IV - coesão (ligação entre as ideias, substituição, paragrafação);

V - clareza e concisão na exposição textual;

VI - aspectos gramaticais (ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação).

Art. 8o O tema da redação será estabelecido pelos órgãos do artigo anterior.

SEÇÃO III – DA POSSE

Art. 9o Os parlamentares jovens têm mandatos de um ano, a contar da data de 
sua posse.

Art. 10. A posse deverá ocorrer sempre na primeira quinzena do mês de agosto 
de cada ano.

Art. 11. A cerimônia a que se refere o artigo anterior, será realizada nos moldes 
do regimento interno desta casa, no que for cabível.

P O D E R  L E G I S L A T I V OPARTE II

REQUERIMENTO
ANDERSON BARRETO RIBEIRO EIRELI-ME torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade 
Licença Prévia para atividade de Serviço de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores. Localizada à Av. Bandeirantes, nº 2675, bairro Guanandi no 
município de Campo Grande –MS.

CONCESSÃO
ANCORA HOTEIS CAMPO GRANDE LTDA - EPP torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental 
– Modalidade Licença de Operação com validade de 48 MESES a contar de 25/04/2019, 
para atividade de HOTEL. Localizada à RODOVIA BR 163, KM 15, S/N, BAIRRO 
JARDIM SANTA FELICIDADE no município de Campo Grande –MS.

P U B L I C A Ç Õ E S  A  P E D I D OPARTE IV


