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ESTAOO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

062t2022.

EXCELENTíSSIMO SR. PRESIDENTE DA

ALAGOINHAS.

Senhor Presidente,

CÂMARA DE

Tenho a honÍa de submeter à apreciação
Lei, anexo, com a finalidade de alterar e acrescentar

Alagoinhas, em 25 de julho de 2022.

a Lei

Complementar Municipal No 152, de í3 de janeiro de 2022, que dispÕe sobre a

criação do Conselho Municipal da Juventude do Município de Alagoinhas, Estado da

Bahia.

Nobres Edis, a redaçáo da Lei Complementar Municipal No 152, de í3 de
janeiro de 2022, é incompatível com as situaçóes jurídicas e fáticas que se

apresentam nos dias atuais, no que tange, especificamente, a paridade.

Cumpre lrazet à baila, que a paridade e importante ser assegurada nos

conselhos para que haja em sua composiçáo o mesmo número de conselheiros

representantes da sociedade civil e representantes governamentais. Essa lógica visa

garantir que numericamente o governo e a sociedade civil tenham o mesmo peso. A

[aridade e uma exigência legal e instrumento para garantir o debate .democrático
nos conselhos, que sáo espaços de controle social e construçáo da política

Portanto, com os objetivos de assegurar o equilÍbrio na presença dos

segmentos devendo-se guardar relação de pertinência com as necessidades e os

intãresses da juventude, o presente projeto de lei sugere que o referido Conselho

seja constituídô por 16 (dezesseis) membros titulares e seus respectivos suplentes.

Séndo I (oito) iepresentantes governamentais e seus respectivos suplente-s e 8
(oito) represeniantes da sociedaãe civil, preferencialmente com idade entre 18 e 29

anos.

lnfere-se, em análise àquela norma, que a situaçáo apresentada naquela

época, náo se amolda aos anseios vislumbrados nos dias de hoje. Desta forma,

necessário apresentar alteração legislativa, com vistas a suprimir as lacunas que se

fazem presentes, de modo á aOequar a situação prática a novos preceitos legais

aplicáveis.

Por oportuno, por meio do presente Projeto de Lei, submetido à apreciaçáo

de vossas excelências, considerando a necessidade de atender de forma ampla e

irrestrita o interesse da Juventude do Município de Alagoinhas, Estado da Bahia.
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Sendo esta a motivação do Projeto de Lei, solicitamos a atenção dos
membros deste Legislativo, para a apreciação e deliberação em caráter de urgência,
observando o disposto na Lei Orgânica Municipal quanto à apreciação e votaçáo de
tais projetos.

Ainda aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossas Excelências
protestos de apreço e distinta consideração.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE , em 25 de julho de 2022.

JOAQUIM CARDOSO NETO
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DA BAHIA
DE ALAGOINHAS

DO PREFEITO

pRoJETo DE LEr coMpLEMENTAR N"04DÊ.2022.

,'ALTERA E ACRESCENTAM DISPOSITIVOS
NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL NO 152,
DE 13 DE JANEIRO OE 2022, QUE DISPOE
soBRE A cntaçÃo Do coNSELHo
MUNrcrpAL ol tuVeuruDE Do ttttuttlcipto
DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuiçôes legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 'to. O Art. 4o, inciso I e ll, da Lei Complementar Municipal no 15212022, de 13 de
janeiro de 2022, passam a vigorar com a seguinte alteração:

Art.4o- O Conselho Municipal da Juventude, de composiçáo paritária,

será integrado por representantes do poder público e da sociedade civil

organizada, devendo-se guardar relação de pertinência com as

neiessidades e os interesses da juventude, sendo constituÍdo por 16

(dezesseis) membros titulares e seus respectivos suplentes, observando

as seguintes representaçÕes:

| - 08 (oito) representantes do Poder Público Municipal, sendo:

a) 01 representante da Secretaria Municipal Assistência Social;

b) 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde;

c) 0í representante da Secretaria Municipal de Educaçáo;

d) 01 representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Turismo;

e) 01 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico e Meio Ambiente;

f) 0í representante da Secretaria Municipal de Planejamento;

g) 01 representante da Secretaria Municipal de Agricultura;

h) 01 representante da Superintendência Municipal de Transporte e

Trânsito.
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ll - 08 (oito) representantes da Sociedade Civil, preferencialmente com
idade entre 18 e 29 anos, sendo:

a) 0í (um) representante de entidades político-partidárias;

b) 01 (um) representante dos movimentos artÍsticos e culturais;

c) 01 (um) representante do movimento estudantil organizado;

d) 01 (um) representante do movimento estudantil secundarista;

e) 01 (um) representante do movimento estudantil universitário;

f) 0í (um) representante do conselho tutelar;

g) 01 (um) representante de entidade esportiva;

h) 01 (um) representante de movimento eiou entidade de diversidade
social;

Aft.20. Alterar o §2o, do Art. 40, da Lei Complementar Municipal no '15212022, de 13
de janeiro de 2022, que passa a vigorar com a segulnte redação:

§2o. Os representantês da sociedade civil a que se refere o inciso ll deste
artigo serão escolhldos pelo voto direto na "Semana da Juventude".

Art. 30. Acrescentar o §4o no Art. 40, da Lei Complementar Municipal no '15212022, de
13 de janeiro de 2022, com a seguinte redação:

§4o. Entende-se como representantes de movimento e/ou entidade de
diversidade social, todo e qualquer grupo de jovens que se organizem em
torno de temáticas sociais, religiosas, relacionadas a etnia, raça,
orientaçâo sexual, gênero, pessoas com deficiência, dentre outros que
estejam voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos jovens e que
apresente a pluralidade.

Art. 4o. Alterar os art. 8o, art. í 0 e art. 1 1, da Lei Complementar Municipal no

15212022, de 1 3 de janeiro de 2022, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8o- O Poder Executivo proporcionará ao Conselho Municipal da
Juventude o suporte técnico e administrativo necessários, garantindoJhe
condições para o seu pleno e regular funcionamento.

Art. í 0 - O Poder Executivo constituirá a Comissão Organizadora da
Primeira Semana Municipal da Juventude, que será composta por
representantes do poder executivo e representantes do poder legislativo.

Art. 11- A Semana da Juventude terá sua organizaçáo e suas normas de
funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo Conselho
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Municipal da Juventude, exceto na primeira edição, que Íicará a cargo da

comissão organizadora instituída para tal.

Art. 50. Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas

as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
2022.

ALAGOINHAS, em 25 de julho de

JOAQUIM CARDOSO NETO
n icipal
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIçÃO,
JUSTIÇA E REDAçÃO FINAL AO PROJETO OE LEi
COMPLEMENTAR NO 0412022.

A comissão de. constituição, Justiça e Redação Final, após estudosao Projeto de Le! comprementai no o0tzoá2, de autoiia do poder
!rygytivo, que "ALTERA E ACRESCENTA Drsposrflvos NA LErCOMPLEMANTAR MUNICIPAL NO 152, DE í3 DE JANEIRO DE2022, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO óó 

-'Có}iSELHO
MUNICIPAL DA JUVENTUDE DO IVIUTIICíÊ'IO DE EUCôINHAS,
ESTADO DA BAH|A", opina pera sua tramitação devido a suaconstitucionalidade.

Esteéonossoparecer,
Salvo melhor )uízo.

Sala das Comissões, em 2g de julho de 2022.

Ver. Luciano Márcio Santos Almeida

Ver. Jorge de Santana Gonçalves

Ver. Edvaldo Silva Santos

- Presidente

- Relator

- Membro.
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