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(X) Projeto de Resolução mJ]52

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 21211
Em: 27/02/2018 - 11 :11 :17

EMENTA: Dispõe sobre o Regimento Interno do Programa Juventude
Legislativa. conforme lei Municipal nO 8.227.

Art 1°: Fica criado o Regimento Interno do Programa Juventude Legislativa, Lei Municipal n" 8.227,
conforme anexo nesta resolução.

Art 2°: Esta resolução entra em vigor a partir da data de publicação.

JUSTIFICATIVA
Esta resoluçM se faz necessária devido ao 93" da Lei Municipal n" 8.227, o qual prevê a aprovação
de um Regimento Interno, próprio do Programa, em plenário na Camara Municipal.

Sala Antonio Libório Servian, em 27/02/2018.

Gilson Antonio Haubert - PMDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
I
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LEGISLATIVA

Programa Juventude Legislativa

Regimento Interno

DISPOSIÇ6ES PREltMINARES

Art. le - o Progr~ma"Juventude legislativa" será compOlto por 13 (treze) estudantes, devidamente
matriculados em estabelecimentos de enSino fundamental e media do Município de Carazinho,
mediante procesws ~Ieti\io,de escolha, vedada a reeleiçâo.

I
~1. O proce\w de escolha dos vereadores do Programa Juventude Legislativa,dar-se-á por eleição,
mediante valo direto e ,,,neto, dela podendo participar COmo eleitores Os alunos devidamente

matriculados a partir do 9' ano do Ensino Fundamental até o 2" ano do Ensino Médio dos
estabelecimentos elcolares do município.

~ 2" Cada escola poderá indicar um aluno reprelentante e havendo m~i~ que treze ;nteress~do~ em

porticip~r do Progr~mo, (~bera oo~ servidore~ efetivo, do legi~lativo realizar uma votação para a
elcolho do~ repre~entantes e suplentes.

I
li 3~ O critÉrio de escolha do~ tltulare~ será indicado pelo~ se",idore~ efetivos do legislativo,

podendO ser:

I - Elaboração de uma red~ção cujo tema tenh~ reloção com o Proce~so legi~l~t;vo;

11- Apre~entação or~1 do~ candidotos do Progr~ma_,
Art. 2" . A eleição para o Programa Juventude legi~lativa ocorrerá até o dia 30 do mês de m~rço de
cada ano escolar,

Art. 3° - Serão (on~ider~do~ eleito~ o~ 13 (lrete) ~Iuno~ com Om~ior número de volo~ que ~erão
titulares do Programa Juventude legislativa, sendo que os demais ficarso na condição de suplente,
obedecida a ordem de votaçào.

li 1" Os candidatos eleitos participaràO de Sessão Solene de instalaçào realizada pela Câmara para
diplomação e posse na primeira l<'ssão Ordinária do mês de abril de cada ano,

li 2" A primeira reunião deverá promover a eleição para compo~ição da Mesa Diretora que conduzirá
os trabolhos do Programo Juventude legislativa, mediante votação Secretil, par~ preenchimento do~
cargo~ de pre~idente, vice pre~idente e secretário.
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Art. 4' • As se,sõ'" do Progr~ma JUVl."nlude legislativa realizar.se.~o trimestralmente, conforme
cronograma disponibilizado pela Câmara, tendo inicio iH 18h30min, tendo como local {) plenário do

Pode. Legislativo do Município de Carillinh<J_

I
Parágrafo único. Os vereadores do Programa Juvenlud •.•legislativa não serão remunerados. sendo
sua atividade considerada de relevante interesse público,

Art. 59. O mandato dos Vereadores do Programa Juventude legislativa terá duração de um ano, e
erICerra-seseu mandato na primeira semana do me, de fevereiro subsequente ao ano das eleições
do Programa Juventude legislativa, em sessão solene, com a presença dos vereadores da Câmara

Municipal de (a.alinho, os quais serão homenageados através de entrega de Certificado de
Participação.

SUPLENTES

Art. 6" . As deliberações do Programa Juventude legislativa serão tomadas sempre pelo quórum de

maioria de votos presentes

!l 1° Para garantir qu6rum integr.l. será permitido que o suplente substitua o titular, na ausência

deste. mediante oficio formai de comunicação,
,

!l 2' O suplente somente assumirá a vaga do titular, em caso de desistência formalizada ou se este

faltar em 02 Iduas) sess.i'ies consecutiva,. sem motivo justificável; lI' sofrer punição disciplinar na

escola ou se deixar de tomar posse, sem motivo justificado.
,

DOS OBJETIVOS

Art. 7fl . O Programa Juventude Legislativa, terá seu funcionamento na Câmara Municipal de

Vereadores de Carazinho, tendo como objetivos gerais:

I. despertar no jovem a consciência da cidadania ali.da 11responsabilidade com o seu mekl social e,
sua comunidade;

II • integrar com o Poder legislativo a responsabilidade de despertar a etica, a cidadania e valores

para uma sociedade solidária e compmmetida;

I
III criar junto a comunidade espaços para o crescimento dos anseios dos jovens em direção a

conquista da cidadania, num processo de continua dprendizagem.
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LEGISLATIVA

Art. 89 - Objetivas espedfico\ do I'rograma Jullt'olude legislativa:

I - proporcionar a circulação de ioform~ções naS ,,:;colas sobre projetos, leis e atividades gerais da
Câmara Municipal de cara/ioha;

II - possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos vereadores, da Câmara Municipal de

urazlona e as propostas apresentadas no legislativo em prol da comunidade;

111- discutir e refletir sobre os problemas do municlpio que mais .felam • população;

IV- possibilitar situações em que '" alunos, representando as ftguras dos vereadores, apre:;entem
sugestões para solucionar importantes questões do município;,
V- !>ensibililar a comunidade ••:;colar para participarem do Programa Juventude Legislaüva e
apresentarem ~uge,tões para Oseu aperfeiçoamento.

I

DAS REUNiÕES

Art. go Compete ao Programa Juventude tegi,lativa, espe~ificamente, apresentar propoSições que
vi~em !J melhoria da qualidade de vida da comunidade carazinhense, reiativa !J Educaçiio, saúde,

Assi~tência Social, Cultura, Esporte, Laler, Meio Ambiente, Segurança Pública e outros a"unto' de

intere''''' público,
,

~ 1° O Poder legisiativo fOrne~NiÍ normas e modelos de propo,ições para que os vereadore, do
Programa Juventude Legi,lativa poss.m siltematilar sua, propO>1.',

~r As propost.s do, Vereadore, do Programa Juventude legislativa, serão objeto de análise do
legislativo Mun;~ipôl, para que sua, deliberações e proposiçõe' sejam encaminhada, posteriormente
aos argilas publicas competentes.

~ 3" A, propostas apresentadas no Programa tem ~aráter pedagógioo e não vinculativo, podendo ser
en~aminhado à Câma •• de Vereadores de forma sugestiva.

I

Carazinho, 27 de fevereiro de 2018,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTACÃO TÉCNICA
402/2018

Malaria.: Projeto de Resolu~o n. 00112018
Ementa: CRIAÇÃO, REGIMENTO INTERNO DO
PROGRAMA JUVENTUDE LEGISlATIVA,
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM
PLENÁRIO NOS TERMOS DA lEI MUNiCIPAL
N0 8.227. CARÁTER PEDAGOOICO E SEM
EFEITOS VINCULANTES, OBSERVÂNCIA
NECESSÁRIA. ORIENTAÇÃO. FAVORÂVEL.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller
Merlezes Nunes ao Departamento Juridico desta Casa Legislativa. para que seja emitida
orientação técnica, em seus aspectos constitucior'lais e legais. acerca do Projeto de
Resolução n. 001/2018 de autoria do vereador Gilson Antonio Haubert. PMD6, que cria o
regimento inlerno para o programa JUVENTUDE LEGISLATIVA, aprovado pela Municipal
nO 8.227,

A e~posição de motivos consta em anexo á minuta de lei
apresentada, exposta de forma resumida e clara.

É °brevissimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material do Municipio de Carazinno para a presente
proposiç~o de lei é legitima, visto que a criação do Programa Juventude Legislativa
ocorreu por através de projeto de autoria legislativa, logo. interesse local'.

A iniCiativa do projeto de lei, da mesma forma, mostra-se correta,
visto que dito programa foi criado pela 8227, de autoria deste próprio poder legislativo,
sem car.'Jter vinculativo, tendo apenas carater pedagógico e se realizará e requererá
esforços. única e exclusivamente, do Poder Legislativo. não havendo, pois. interferência
entre poderes.

Quanto ao seu teor, não rlenhuma observação a ser realizada,
estando Regimento de acordo com o preceitos legais, não infringindo nenhuma norma
interna desta Câmara de Vereadores, estabelecendo apenas, a forma de composição,
processo de escolha, qual dar.se.â por eleição vide voto direto secreto, sem discriminação
na participação dos alunos, cumprindo com função democrática de direito,

I

, AlI. :lO. Compele ";'5 Municípios'
1- "'9;~a' sob'" a~""ntosde int",•••~ local, o

/' I
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

I
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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D
Estabelece de forma clara as datas de inscrição e eleição, e

também expõe os objetivos do programa, em especial o seu caráter pedagógico. ou seja,
os projetos de lei propostos pelos vereadores jovens, não terão nenhum efeilo vincular'lle
com Câmara de Vereadores, não ficando está obrigada publicar os referidos projetos
aprovados pelo vereadores jovens.

TendO como objetivo principal proporcionar aos jovens, o acesso
ao funcionamento da Câmara e ao conhecimento sobre projetos de leis, competência
legislativa, qual o papel da instituição Cilmara perante a Sociedade.

Por tais raz/'les, por resta claro no regimento interno da Juventude
legislativa que todas as propostas apresentadas pelo programa tem apenas carater
pedagógico e não vinculante 30 Poder Legisl3tivo. não se óbice para sua apreciação em
plenario.

A guisa do exposto. o projeto de lei é viável,
É a fundamentaçao.
É a conclusâo, salvo melhor juizo.

CARAZINHO (RS). 07 de março de 2018.

~
D7/

"1 'R AN, IO'GUERRA LONGO
Procur dor do Poder Legislativo
J
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHD

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Parecei n' 038/2018 (VIABILIDADE)
Projeto de Resolução nO 001/2018
Aulor: Gilson Houberl
Ementa: Di,põe sobre o Regimento Interno do Programa Juventude Legislativa.
conforme Lei Municipal n' 8,227.
Relotor: Gilson Houberl

Relatório
I, A moll~rio em análise, de autoria do Vereador Gilson Hauberl. tramito nesto Cosa

legislativa, sob a formo de Projelo de Resolução, tendo como objetivo o Ementa
acima cilada.

2. Atendendo às normos constitucionais de tramitaçõo que disciplinam o matéria do
Projeto de Resoluçõo 001/18 está sob o responsabilidade de,lo Comissão paio
que seja elaborado o parecer sobre suo legalidade, constitucionalidade e
regír'1entolidode.

3. Acostou-se parecer jurídico 402/2018

Votos
,. Conclvi-se legitimo a iniciativa desta proposiçõo de lei.
2 Por tal razào, VOTA o Relator pelo viabilidade do Pre;ente Projeto de Resoluçào.
3, Os de'Tlois vereadores votamm de acordo.

Conçlvsão

4. Os integrantes da Comissõo votaram, por unanimidade. pela vlab!lldade do
Projeto de Resolução.,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

Parecei n° 031/2018
Projeto de Resolução nO 001/18
Autor: Executivo Municipol,
Ementa: Dispoe sobre O Regimento Interno do Programo Juventude legislativa.
conforme Lei Municipal n" 6.227.
Relator: Joào Pedro Albuquerque

Relatório
\. A matéria em on6lise. de eutoria do Executivo Municipal, tramito nesta Caso

Legislativo. sob o formo de Projeto de Resoluçoo, lendo como objetivo o Emento
acima cilada.

2. Atendendo 6s normas regimentois de tramitação que disciplinam a matéria, o
referido ProjeTOde Resoluçõo esl6 sob a responsabilidade desta Comissão para
que seja elaborado parecer sobre aspectos de ordem econômico e social.

Volo do Relelol

3. Adota"se o fundamento do parecer da Comissão de Justiça e Finanças.
4 Ademais, não se ve'itica impacto negativo na economia e na sociedade tocaI.
5, Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Resoluçao.
6, Os demais Vereadores Votaram de acordo.

,

/;
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PROCESSO NO: 0.l.310Y alJ 1

I SIM NÃO
faar Galdíno Tomaz X
exandre Capitânia , X
selma Britzke X

aniel Weber I X--
rlei Vieira X,
-----

o bio Zanetti X
ian Pedroso , X
ilson Haubert X
ornar de Andrade X
nele Ross de Oliveira X
ão Pedro Albuquerque , X
is Fernando Costa X

areio. Hoppen , PresidenteTAL 12
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

RES O LUÇ ÃO N° 344/2018

-_ ..

Juventude
resolução.

Ementa Dispõe sobre o Regimento
Inlerno do Programa Juventude
legislativa, conforme Lei Municipal
n° 8.227.

Autoria: Gilson Haubert

Art 1°: Fico criado o Regimento Interno do Programa
Legislativa. Lei Municipal n° 8.227. conforme anexo ne'ila

I
publicação.

Ar! 2°; Esta resolução entra em vigor a partir da dalo de

Sala as R niões, em 20de março de 2018.

I. Ç;;;;;.", --..._
I V:fead~~rcio~oppen;/'_iJente
(/:=~(J Ji)iV-----! Vereador Daniel Weber

Secretário,
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