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Lei 431/2021, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

Dispoe sobre a instituigao da "Semana

Municipal da Juventude" em Trizidela do

Vale/MA, e d^ outras provldincias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, no use de suas
atribuigoes legais;

Faz saber qua a CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE aprovou
e eu sancionc a seguinte Lei:

Art. 1® - Pica instltuida, no periodo da ultima semana do mes de agosto, a
Semana Municipal da Juventude no ambito do municipio Trizidela do Vale/MA, a ser
comemorado anualmente, Integrando-a no Calendarlo Oficial do Municipio.

Paragrafo Unico - O evento comemorativo instituido no caput deste artigo
visa integrar as apoes educativas, culturais, esportivas, sociais, religiosas e
amblentais voltadas para a Juventude, desenvolvidas em Trizidela do Vale/MA, pelas
organizagoes governamentais e nao governamentais, em defesa do protagonismo
juvenil.

Art. 2® - Durante o evento comemorativo da Semana Municipal da
Juventude, sera realizada a Conferencia Municipal da Juventude, com os seguintes
objetivos:

1 - realizagao de debates sobre temas atuais de interesses especificos aos
jovens;

II - realizagao de oficinas sobre arte, teatro, musica e danga;
III - realizagao de seminarios e palestras de orientagao ao jovem para

ingressar no mercado de trabalho;

IV - realizagao de campanhas educativas e preventivas com distribuigao
de cartilhas contendo informagoes basicas sobre assuntos de interesse a formagao
pessoal do jovem;
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Art. 3° - Durante a Semana Municipal da Juventude poderao ser
promovidos, pela Administragao Municipal, atraves de sues Secretarias,

principalmente pelas Secretarias da Educagao, Cultura e Esporte, varias atividades e
eventos dirigidos a Juventude.

Art. 4® - Para as atividades referidas na presente Lei, o Municipio podera
estabelecer parcerias com orgaos publicos e privados.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposipoes em contrarias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE,
ESTADO DO MARANHAO, EM 26 DE AGOSTO DE 2021.

Deibsp*r^^elra Freltas
Prefeito Municipal
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