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PROJETO DE LEI N° 065 DE 02 DE JUNHO DE 2021

“INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE
CAJAMAR”.

Art. 1° Fica instituido o “Dia Municipal da Juventude”, a ser 

comemorado anualmente no dia 30 de margo.#

Paragrafo Unico - A data estabelecida no “caput” passa a 

integrar o Calendario Oficial do municipio.

Art. 2° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao,

revogadas as disposigoes em contrario.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto tern por finalidade instituir uma data de 

conscientizagao da juventude sobre a importancia da educagao e do papel da 

juventude como protagonista do processo de aprendizagem.

A inspiragao para esta Lei esta no Dia Mondial da Juventude, 

comemorado no dia 30 de margo, mas que nao possui atualmente, impacto no 

sistema educacional municipal.

Com a criagao do dia municipal, pretende-se desenvolver a 

conscientizagao da juventude Cajamarense para o seu papel cidadao e para sua 

responsabilidade na construgao de uma sociedade mais justa e igualitaria, alem da 

formagao dos jovens nas dimensoes social, cultural, educacional e pessoal. Propoe- 

se que as secretarias municipals desenvolvam atividades em sua area de atuagao 

buscando alcangar os objetivos propostos acima.
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