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Cria a Sala de Apoio as Associações na Sede da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Mato
Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Criar s Sala de Apoio as Associações na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso. 

Parágrafo único A Sala de Apoio as Associações será composta de um espaço físico destinado aos
membros das Associações provindos da capital e do interior do Estado e terá a finalidade de dar suporte aos
seus trabalhos sociais.

Art. 2º A instalação da Sala de Apoio as Associações será realizada pela Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

A ALMT oferecerá uma sala de apoio, dentro da estrutura interna da casa com o objetivo de recepcionar e
encaminhar as demandas para os parlamentares. A sala de apoio vai esclarecer as possíveis dúvidas sobre
questões jurídicas e a competência dos parlamentares, como representante dos anseios da sociedade.
  
Hoje as demandas encaminhadas ao Poder Legislativo estadual são dispersas.  Os interessados não sabem
 a quem procurar. O órgão, além de sistematizar essas dúvidas frequentes, contribuirá para que o
Parlamento mato-grossense conheça mais de perto a realidade das associações e, assim, possa contribuir
de forma mais efetiva na solução dos problemas das organizações civis organizadas.
  
No Congresso Nacional, temos a Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados
que foi criada em 2001 com o objetivo de facilitar a participação da sociedade no processo de elaboração
legislativa. Sua principal atribuição é receber propostas entregues pelas entidades civis organizadas, como
ONGs, sindicatos, associações e órgãos de classe, entre outras. Podem ser apresentadas diversas
sugestões legislativas, como projetos de lei ordinária ou complementar e emendas ao Plano Plurianual (PPA)
e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
  
A criação de associação, conforme prescreve a Constituição Federal (CF/88), art. 5º, XVII, não depende de
prévia autorização do Poder Público.

 Nesta senda, a associação pode ser definida como uma pessoa jurídica (arts. 53 a 61 do Código Civil) de
direito privado sem fins lucrativos, criada a partir da união de ideias e esforços em torno de um propósito
lícito e comum.
 
Assim, a associação centraliza as forças dos associados de uma determinada categoria para representar, de
maneira mais eficaz, interesses comuns. Por exemplo temos associações de moradores, dos servidores, dos
catadores de lixo, dos taxistas, etc.
  
A Associação reger-se-á por estatuto, conforme regras especificadas. Sob pena de nulidade, o estatuto das
associações conterá:
 I - a denominação, os fins e a sede da associação;
 II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
 III - os direitos e deveres dos associados;
 IV - as fontes de recursos para sua manutenção;
 V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;
 VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.
 VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.
  
As associações têm as seguintes finalidades: filantrópica, religiosa, prestar assistência social e cultural, atuar
na defesa dos direitos das pessoas ou de classes específicas de trabalhadores e/ou empresários, atuar
como clubes de serviços, servir como clubes esportivos.
  
Para Rubens Lyra (As vicissitudes da democracia participativa no Brasil- Revista de Informação Legislativa n.
14), só há participação política efetiva quando existe democracia participativa, quando o cidadão pode
apresentar e debater propostas, deliberar sobre elas e, sobretudo, mudar o curso da ação estabelecida pelas
forças constituídas e formular cursos de ação alternativos, ou, mais precisamente, sempre que houver
formas de o cidadão participar, decidindo e/ou opinando, diretamente, ou de forma indireta, por meio de
entidades que integra, a respeito de uma gama diversificada de instituições, no âmbito da sociedade
(famílias, empresas, mídia, clubes, escolas etc) ou na esfera pública (orçamento participativo, conselhos de
direitos, ouvidorias etc).
  
Um dos pilares da democracia é a participação do cidadão nas coisas públicas. Assim, a participação da
sociedade civil organizada junto ao parlamento torna possível o exercício da soberania popular
  
Portanto, uma sociedade civil organizada é um dos mais importantes pré-requisitos para consolidação



democrática, visto que não se compreende democracia sem ouvir a sociedade.
  
Pelo exposto, observa-se a grande importância que as associações detêm, o presente projeto de resolução
tem como objetivo aproximar a sociedade, representada pelas Associações, a esta Casa de Leis. 
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