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Dispõe sobre a criação, no âmbito da Assembleia

Legislativa o Programa Conhecendo o Legislativo e dá

outras providências.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. ío Fica criado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

o Programa Conhecendo o Legislativo.

Art. 2' O Programa identificado no Artigo 1." desta Resolução tem por objetivo:

| - propiciar a estudantes, bem como toda a sociedade organizada o

conhecimento do Legislativo;

ll - atividades parlamentares, mostrand'o a importância do parlamento, bem

como aperfeiçoamento da consciência crítica e o fortalecimento da democracia, exercitando

assim a cidadania;

lll - promover, articular e apoiar outras ações que visem à divulgação de práticas

de cidadania; e

lV - criar canais de relacionamento do Poder Legislativo Estadual com a

sociedade.

Art.3" A Escola do Legislativo ficará responsável pela organização e execução das

atividades do Programa Conhecendo o Legislativo.

Art. 4" As despesas decorrentes de aplicação desta Resolução correrão à conta

do Orçamento Fiscal da Assembleia Legislativa, podendo celebrar convênios com outras

instÍtuições conforme a necessidade para a consecução deste Programa.

Art. 5" Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem o objetivo de institucionalizar um programa que, na prática, já

se encontra em execução nesta Casa. O Programa foi idealizado por este deputado, que à época
disponibilizou os veículos que são utilizados para o transporte dos participantes do projeto.

O Programa Conhecendo o Legislativo tem a finalidade de ampliar a participação social no
processo legislativo, levar à sociedade a informação do papel e função dos Deputados Estaduais.

Também, visa aproximar cidadãos e seus representantes políticos por meio da interação político-
social.

O Programa será coordenado e executado pela Escola do Legislativo da Assembleia
Legislativa, que apresentará o Poder Legislativo e sua relação com a representação política, com a
democracia e com a participação popular.

Atualmente, a Gerência de Educação e Cidadania Executiva recebe rotineiramente alunos e

organizações sociais, por meio de visitas guiadas, com palestras, apresentação de suas funções, as

atividades de seus setores e o funcionamento do Plenário.

Com o conhecimento adquirido, o cidadão passará a ter o poder de transformar e de

modificar o mundo onde vive. lnfelizmente, no Brasil, a participação do povo no poder se limita a

comparecer às urnas durante o processo eleitoral. A cultura de participação é o primeiro passo

para se consolidar uma democracia capaz de garantir os direitos sociais de todos os cidadãos. A

formação de uma cultura democrática nasce do conhecimento enquanto instrumento político de

libertação, a qual permitirá o desenvolvimento dos potenciais de cada aluno-cidadão no meio

social em que vive e, assim, ter o poder de pleitear seus direitos junto ao Poder Público.

Destarte, diante do exposto, fica evidente a importância da iniciativa da respectiva

Resolução com o fim de institucionalizar o Programa, haja vista a grande procura por interessados

em participar do projeto, assim requer a aprovação da presente propositura.
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