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Autor: Deputado Carlinhos Bessa

INSTITUI o "Dia Estadual do Escotismo" no Estado

do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1" Fica instituído o "Dia Estadual do Escotismo", a ser comemorado, anualmente,

no dia 23 de abril, no Estado do Amazonas.

Parágrafo Único. A aludida data passa a integrar o calendário oficial de eventos do

Estado do Amazonas.

Art.2'Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus 2 de

abril de 2019.
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JUSTIFICATIVA

O Movimento Escoteiro começou no início do século passado por

iniciativa de Robert Baden-Powell, na lnglaterra. A ideia inicial, consubstanciada no

livro "Escotismo para rapazes", editado em L908, forma-se a partir de movimentos

infanto-juvenis de educação não formal no mundo todo, propagadores do altruísmo,

da lealdade, da fraternidade, da responsabilidade, da responsabilídade, do respeito a si

mesmo e ao próximo e da disciplina perseverante, baseados em um sistema de valores

que visam a desenvolver o senso crítico, a criatividade, a participação, o contato com a

natureza e espiritualidade.

Em alusão ao Dia Nacional do Escoteiro, comemorado anualmente no

dia 23 de abril, venho propor este presente Projeto de Lei, assim, instituindo o Dia

Estadual do Escotismo, no Estado do Amazonas, para, assim, celebrar este tão nobre

grupo que há mais de cem anos instrui crianças com uma metodologia única.

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

aprovação da presente propositura,
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