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 Porto Alegre, 13 de novembro de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 54.046/2019. 
 
 
  
I.   A Câmara Municipal de Carazinho solicita a realização de análise técnica 
quanto à viabilidade jurídica do Projeto Substitutivo ao Projeto de Lei nº 065/2018 que 
“Institui a Semana Municipal da Juventude e Protagonismo Juvenil” e a honraria “Jovem 
Protagonista” 
 
                          Passamos a análise do projeto: 
 
 
II.            Acusamos para análise técnica, o Projeto Substitutivo ao Projeto de Lei nº 
065/2018 de origem do Legislativo Municipal, cujo objeto do mesmo visa “Instituir a Semana 
Municipal da Juventude e Protagonismo Juvenil e a Honraria Jovem Protagonista”. 
 

   Primeiramente, nos cabe informar que, se o projeto de lei 065/2018 já foi 
arquivado com os demais expedientes no final do ano legislativo de 2018, não tendo este ido 
a votação logo, não há o que falar em Substitutivo ao Projeto de Lei nº 065/2018 e sim, 
trata-se de um novo Projeto de Lei, com nova ementa, nova redação. 

 
                        Passando a análise técnica, podemos afirmar que nos termos da própria 
justificativa do projeto, a data do dia 12 de agosto, quando se comemora o Dia Internacional 
da Juventude é uma importante ocasião para dar visibilidade aos problemas enfrentados por 
jovens em todo mundo e para estimular toda a sociedade a se engajar pela construção de um 
futuro melhor para esses jovens. Jovens são líderes e parceiros essenciais na busca por 
soluções a questões enfrentadas atualmente pelas juventudes de todo o mundo. A 
juventude deve estar totalmente engajada no desenvolvimento social e ver-se apoiada em 
seu trabalho por suas sociedades, com a criação de ambientes capacitados a trazer à tona as 
vozes dos jovens e encorajá-los a tomar atitudes positivas, com empoderamento e 
protagonismo juvenil, principalmente enquanto agentes de transformação social. 

 
                         Meritória a matéria do projeto em análise, considerando o estímulo a 
participação social da juventude e o protagonismo juvenil, desvelando o potencial dos jovens 
enquanto agentes de transformação social. No entanto, tratando o art.. 2º de matéria que é 
peculiar da direção administrativa, cuja iniciativa compete ao Chefe do Poder Executivo, 
somos do parecer que seja excluído do projeto em análise o art.. 2º para que não incorra o 
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Parlamentar na inviabilidade do projeto por incorrer no vício de iniciativa, face as atribuições 
que constam neste artigo e que são de competência da administração e regulamentação do 
Gestor Público.   
 
 

 III.                 Assim, em resposta à Câmara Consulente, quanto a viabilidade jurídica do 
Projeto Substitutivo ao Projeto de Lei nº 065/2018 que “Institui a Semana Municipal da 
Juventude e Protagonismo Juvenil” e a honraria “Jovem Protagonista”, somos do parecer 

técnico pela retificação quanto ao alegado inicialmente ou seja, que seja um novo 
projeto de lei não havendo o que se falar em substitutivo como também, que seja 

excluído do projeto em análise o art.. 2º para que não incorra na inviabilidade do 

projeto. 
 
                       Logo, feitas as retificações que ora propomos, então somos pela 

viabilidade jurídica do projeto de lei para prosseguir, alcançando condição constitucional 
para converter-se em lei, nos termos do que reza a LOM e o Regimento Interno da Câmara 
de Vereadores de Carazinho.  
                   
 

               O IGAM permanece à disposição. 
 
 
 

       
     ADRIANA ROST      BRUNNO BOSSLE 
  Consultora do IGAM                             Supervisor Jurídico do IGAM 
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