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(X ) Projeto de Lei £lo Protocolo n°: 29374 
Em: 03/03/2020-15:28:12

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera a redação do Art.30, Art. 5° e Art. 6° da Lei Municipal n° 
8.227/2017 que cria no âmbito municipal o programa Juventude Legislativa.

Art. 1° Altera a redação do Art. 3°, Art. 5° e Art. 6° d da Lei Municipal n° 8.227/2017 que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3o O Programa “Juventude Legislativa” será composto por 13 (treze) estudantes, devidamente 
matriculados do 9o ano do ensino fundamental até o 2o ano do ensino médio, nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio do município de Carazinho.
§ 1o Cada escola integrante das redes municipal, estadual e particular de ensino, deverá indicar à 
Câmara Municipal um aluno a fim de representar a instituição.
§ 2o O processo de escolha deste representante ficará sob responsabilidade de cada instituição 
escolar, ficando vedada a participação de mesmo aluno no ano subsequente de sua indicação, 
exceto se o mesmo não assumir como vereador do programa no ano anterior.
§3° (Excluído)

Art. 5o Fica criada, na Câmara Municipal, uma Comissão Especial do Legislativo para acompanhar 
os trabalhos do Juventude Legislativa, composto por no mínimo 03 (três) pessoas, escolhidos entre 
vereadores e servidores públicos, sendo pelo menos 2/3 formado por servidores efetivos, mediante 
indicação da Mesa Diretora.

Parágrafo único: Esta comissão deverá responder pelas ações do Programa Juventude Legislativa, 
e todos os atos do programa serão definidos em Regimento Interno próprio, criado e alterado pela 
comissão juntamente com os integrantes atuais do programa, sendo necessária à sua publicação e 
divulgação em veículos oficiais da Casa.

Art. 6o Se as escolas indicarem mais de 13 alunos, caberá à Comissão Representativa realizar um 
concurso e escolher os alunos que exercerão a titularidade, sendo que os demais ficarão na 
condição de suplente, obedecida a ordem de votação”.
§1°...
§ 2o ...”

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saía Antônio Libório Servian, em 03 de março de 2020.
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Anselmo Britzke - PDT / Erlei Vieira - PSDB / Gian Pedroso - PSB / Janete Ross de Oliveira - PSB /
Lucas Gabriel Lopes - MDB
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