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Autor: Deputado Carlinhos Bessa

INSTITUI Sobre a "Semana Estadual da Educação

Financeira" no âmbito do Estado do Amazonas e

dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1'Fica instituída a Semana Estadual da Educação Financeira, a ser comemorada na

segunda semana do mês de maio, anualmente, coincidindo com o dia L6 de maio,

quando foi dada a deliberação do Programa Educação Financeira nas Escolas do

Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF).

Art. 2" A Semana Estadual da Educação Financeira tem como objetivos

| - levar ao conhecimento à população em geral da Educação Financeira e questões no

seu âmbito;

ll - capacitar profissionais e indivíduos de todas as idades com cursos, palestras e

demais meios educacionais de temáticas no âmbito financeiro.

Art. 3" As unidades de educação, sendo públicas ou privadas, assim como as

organizações não governamentais, associações e entidades para implementação dos

objetivos pretendidos pela Semana Estadual da Educação Financeira poderão celebrar

parcerias com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDU
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Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) e Universidade do Estado do

Amazonas (UEA).

Art.4'Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta Lei no que couber.

Art.5'Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS 07 dC

março de 20L9,
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JUSTIFICATIVA

Há uma grande necessidade na sociedade de formar indivíduos que

saibam conduzir a sua vida de forma independente. Ademais, há um crescente número

de pessoas em quadros de inadimplência, devido uma baixa ou nenhuma instrução no

âmbito financeiro no Estado do Amazonas.

Desta forma, apresento este Projeto de Lei para instituição da Semana

Estadual da Educação Financeira para uma melhor educação, conscientização e

orientação à população do Estado do Amazonas e demais providências previstas no

Projeto de Lei.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a

aprovação da presente propositura.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS 07 dE

março de 2019.

BESSA
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