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ESÍADO DA BAHIA

cÂMARA MUNlclPAt DE AtAGoINHAS

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 004/2021.

"CRIA A ESCOLA DO LEGISLATIVO
ÂMetro DA CÂMARA MUNICIPAL
ALAGOINHAS".

da Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de

atribuições que lhe sáo conferidas pelo Regimento lnterno e pela

do Município, aprova, promulga e manda publicar a seguinte,

RESOLUÇÃO:

Art.1o. Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Alagoinhas, a

Legislativo da Câmara Municipal de Alagoinhas, com o objetivo de

suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às atividades legislativas

e afins.

Art. 20. São objetivos especificos da Escola do Legislativo:

l- oferecer aos parlamentares e aos servidores da Câmara Municipal de

Alagoinhas, suporte conceitual e treinamento para a elaboração de projetos de

leis e para o exercício das atividades profissionais das áreas administrativa e

legislativa;

ll - promover a realizaçâo de cursos de ambientação aos novos vereadores,

diretores e assessores parlamentares no início de cada Legislatura;

lll - oferecer aos servidores e aos profissionais terceirizados conhecimentos

básicos para o exercício de funções diversas dentro do Legislativo e fora dele,

quando em atividades voltadas para o público ao qual servem;

lV - qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo,

ampliando a sua formação em assuntos legislativos;
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V - desenvolver ações de educação para a cidadania' visando a aproximação

da sociedade ao parlamento municipal, principalmente a comunidade

estudantil, como forma de colaborar com a realizaçáo de atividades

parlamentares e Políticas;

Vl - desenvolver programas e atividades especificas objetivando a formação e

a qualificação de lideranças comunitárias e políticas;

Vll - estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada ao Legislativo, em

cooperaçáo com outras instituiçÕes públicas e/ou privadas'

Vlll - planejar e organizar eventos sobre temas de repercussáo na sociedade

que contribuam para a educação política e o aprimoramento da prática

legislativa;

lX - integrar e gerenciar convênios, especialmente com o Senado Federal' com

a Câmara dos Deputados; com as Assembleias Legislativas; com as Câmaras

Municipais; com os Executivos Municipais, estaduais e federal; com as

associações; com as entidades de classe; com os órgãos dos Poderes da

União;comosTribunaisdeContas;comoMinistérioPúblico;comas
universidades; com as faculdades; com as escolas técnicas e com as escolas

de cursos de qualificação profissional, propiciando, entre outras atividades

conjuntas, a participaçáo de servidores e agentes politicos em

videoconferências, treinamentos a distância e a realização de cursos de

capacitação técnica e de cursos presenciais de formação acadêmica ou pós

acadêmica;

x - manter atividades de cooperação e intercâmbio com o Poder Legislativo em

seus diversos níveis no Brasil, e com instituições de ensino e de pesquisa,

escolas e universidades, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a

participação de parlamentares, servidores e agentes políticos em treinamentos

à distância;
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Xl-seragentedecapacitaçãodevereadoreseservidoresdeoutrascâmaras

municipaiseinstituições,nocumprimentodecompromissosfirmadoscom

instituições parceiras;

Xll - desenvolver as açÕes do Memorial da câmara e incentivar a rcalizaçáo, a

elaboraçãoeodesenvolvimentodeprojetosnaáreadahistóriaememória
política do Município de Alagoinhas.

Xlll-manterumabibliotecalegislativacomumbancodeinformaçÕese
referências bibliográficas (livros, publicaçÕes, teses, monografias' dissertaçÕes'

entre outros) que tratem de questÕes e assuntos atinentes à política e

legislação brasileira,

XIV - informar e capacitar à comunidade em temas afins às atividades

institucionais do Poder Legislativo;

XV - desenvolver ações motivacionais, por meio de palestras, atividades e

políticas de relaçÕes humanas;

XVI - desenvolver atividades de treinamento, capacitação e de ambientação

organizacional dos servidores em estágio probatório;

XVll-desenvolveraçõesdepreparoeprogramasdeâposentadoriados
servidores;

XVlll - promover a valorizaçáo humana dos servidores, proporcionando bem

estar e qualidade de vida, por meio de açÕes e atividades'

Art.30, A Escola do Legislativo é diretamente subordinada à Mesa Diretora da

Câmara Municipal de Alagoinhas.

Parágrafo único - A Escola do Legislativo terá autonomia organizativa,

pedagógica e didática no plane.iamento, na execução e na avaliaçâo de seus

programas e atividades.

Art.40. A Escola do Legislativo tem a seguinte estrutura organizacional:

l- Presidência;

ll - Direção;

lll - Coordenação Pedagógica e de Projetos;
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lV - Conselho Geral.

§1o. As funçÔes administrativas, conforme estrutura organizacional proposta no

caput deste artigo, serão desenvolvidas em regime de colaboraçáo'

respectivamente pelos seguintes agentes, exceto a função de Direção'

| - Presidência: pelo Presidente da Câmara Municipal;

ll- Direção: por servidor nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal;

lll - Coordenação Pedagógica e de Projetos: por servidor da Câmara Municipal

designado Pelo Presidente;

lV - Conselho Geral: por um membro da Mesa Diretora do Legislativo'

designado pelo Presidente, pelo Diretor Jurídico' pelo Diretor Administrativo'

pelo Assessor Legislativo e pelo Diretor da Escola do Legislativo'

§2o. Fica criado 0'l (um) cargo comissionado de Diretor Geral da Escola do

Legislativo, cu.ias funções são às seguintes:

l- representar a Escola do Legislativo iunto à Administração da Câmara

Municipal e entidades externas em conjunto com o Presidente;

ll - dirigir as atividades da Escola do Legislativo e tomar as providências

necessárias à sua regularidade e funcionamento;

lll.elaborarrelatórioanualdeatividadesaSerapresentadoaoConselhoGeral

e a ser submetido à Mesa Diretora da Casa;

lV - administrar os gastos, de acordo com a previsáo orçamentária;

V - orientar os serviços da Coordenação Pedagógica e de Projetos da Escola

do Legislativo;

Vl - assinar certificados, documentos escolares e a correspondência oÍicial da

Escola do Legislativo, juntamente com o Presidente da Câmara; e

agentes, exceto a função de Direção

Vl - assinar certificados, documentos escolares e a correspondência oficial da

Escola do Legislativo, juntamente com o Presidente da Câmara; e

Vll - propor à Coordenação Pedagógica e de Projetos o recrutamento

temporário de professores, instrutores, palestrantes e conferencistas'
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§3o. O projeto pedagÓgico da Escola do Legislativo poderá ser executado com

o apoio de entidades representativas das Escolas do Legislativos brasileiros.

Art.5q. As funções e atividades administrativas de que trata esta Resolução

sãoconsideradasderelevanteinteressepúblicoenáoSerãoremuneradas,

exceto a de Diretor Geral, conforme §'1o, do artigo 40'

AÉ'60.AMesaDiretora,noprazode60(Sessentadias),instituiráoRegimento

lnterno da Escola do Legislativo.

Art.70. A Escola do Legislativo poderá integrar a Associação Brasileira das

EscolasdoLegislativoedeContas-ABELeasredesdasEscolasdos
Legislativos do Estado da Bahia.

Art. 8o. Para atender as despesas decorrentes desta Resolução' serão usados

recursos próprios do orçamento vigente, suplementados se necessário

Art.9o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação'

Mesa da ra Municipal de Alagoinhas, em 07 de dezembro de 2021'

José Filho - Presidente

Vice-Presidente

1" Secretária

20 Secretário.
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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

JUSTIFICATIVA PROJETO DE RESOLUÇÃO No 004i2021

Nobres Colegas Vereadores, O presente Projeto de Resolução visa

criar, no âmbito da Câmara Municipal de Alagoinhas, a Escola do Legislativo da

Câmara Municipal de Alagoinhas, com o objetivo de oferecer suporte conceitual

de natureza técnico-administrativa às atividades legislativas e afins.

O projeto de resolução ora apresentado dispensaria qualquer justificativa

devido à importância de que se reveste para o aumento da qualidade e

aperfeiçoamento dos trabalhos parlamentares desenvolvidos nesta Casa de

Leis.

No entanto, cabe ressaltar que a Escola do Legislativo aproximará o

cidadão das atividades parlamentares e administrativas do setor público,

principalmente a classe estudantil, que tem demonstrado amplo interesse em

conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos pelos vereadores, bem como

todo o funcionamento dos poderes Legislativo e Executivo.

Ademais, estamos certos de que, com a aprovação deste projeto, mais

um passo é dado em favor da renovaçâo do Poder Legislativo de Alagoinhas,

possibilitando o surgimento de ideias inovadoras decorrentes da aproximaçáo

da sociedade ao poder público, que será, sem dúvida, ampliada por meio dos

encontros e debates na Escola do Legislativo.

O intercâmbio com diversos governos municipais e estaduais, com as

instituiçÕes regulares de ensino possibilitará o debate salutar, onde doutrinas e

opiniôes serão confrontadas, possibilitando a assimilação das melhores

propostas e exposição da excelência do trabalho desenvolvido pela Câmara

Municipal. Vale lembrar a bem sucedida experiência de outras câmaras

municipais e, principalmente da Escola da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, onde funciona estrutura semelhante, desde '1993, com

resultados extremamente positivos.
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AcriaçãodaEscoladoLegislativodaCâmaraMunicipaldeAlagoinhas

certamente será considerada um marco histórico em nosso Município, pois

servirá de instrumento de fortalecimento da democracia, aproximando os

cidadãos do Poder Legislativo Municipal, estimulando a participação política

dos jovens e adolescentes e capacitando Vereadores e servidores da casa, em

prol de uma atuação mais eficaz, fazendo com que essa casa de leis cumpra

com mais afinco a sua funçáo democrática perante a sociedade civil

organizada.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares desta Casa a acolhida e

aprovaçáo do referido Projeto de Resolução. Confiante na aprovação do

presente Projeto, renovamos a Vossas Excelências nossas homenagens de

distinção e apreço.

Mesa da Câmara Municipal de Alagoinhas, em 07 de dezembro de 2021 .

Filho -

de Souza -

Presidente

Vice-Presidente

1a Secretária

20 Secretário.

Rai

Luma

Dja
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIçÃo,

.lusrtçe E REDAçÃO FINAL AO PROJETO DE

RESOLUçÃO No 004/202í.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final' apos estudos

,t-Étoiãt" de Resolução no 00+12021: de autoria da Mesa da

ôãrrã qr" "Cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara

úrrütp"r'de Alagoinhas", opina pela sua tramitação devido a sua

constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor juízo.

em 14 de dezembro de 2021 .

- Presidente

W6íu"n^ - Relator

- Membro.

Sala das Comissões,

Ver. Luciano Márcio Santos Almeida

Ver.

Ver. Edv

VA,DO
t4tru zl
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