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Determina a entrega de moções e diplomas, no
âmbito  deste  Poder  Legislativo,  aos  cidadãos
cujas  ideias  sugeridas  se  transformem  em
proposituras  e  dá  outras  providências.

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

Art. 1º Os cidadãos que apresentarem propostas que se transformem em proposituras receberão da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso:

I - moção de aplausos, quando a proposta for apresentada em plenário como propositura;

II - diploma, caso alguma propositura se torne Lei.

Art. 2º A Presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso será responsável por realizar as
homenagens previstas nos incisos do Art. 1°.

Parágrafo único A atribuição do caput será transferida para a Comissão Permanente de Legislação
Participativa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso imediatamente após a instalação da mesma.

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

A presente proposição surge a partir da sugestão do Senhor Robson Nunes Vieira, formulada por meio do
formulário de propostas do sítio eletrônico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O que demonstra a
importância da participação popular junto ao Poder Legislativo.

A participação dos cidadãos no processo legislativo é de grande importância, já que são eles os maiores
conhecedores das omissões ou iniquidades legais, posto que são “praticantes” das normas, além de serem,
também, os maiores interessados na ordem social.

A democracia participativa ou democracia deliberativa significa a possibilidade de intervenção direta dos
cidadãos nos procedimentos de tomada de decisão e de controle do exercício do Poder.

Permite-lhes terem acesso aos seus representantes em permanência e não apenas periodicamente nas
eleições, como na Democracia representativa, mas usual nas Democracia direta e na Democracia semidireta,
fazendo ouvir as suas opiniões de forma institucionalizada, prévia à tomada de decisões, e deliberar sobre
elas.

Trata-se de um conceito que está fundamentalmente ancorado na ideia de que a legitimidade das decisões e
ações políticas deriva da deliberação pública de coletividades de cidadãos livres e iguais. Constitui-se,
portanto, em uma alternativa crítica às teorias "realistas" da democracia que, a exemplo do "elitismo
democrático", enfatizam o caráter privado e instrumental da política.

 Os defensores da democracia participativa argumentam que o real sentido da palavra democracia foi
esvaziado ao longo dos tempos, e foi reduzida a mera escolha de dirigentes, sem participação efetiva da
sociedade civil organizada na administração de seus respectivos governos eleitos.

Apesar de vivermos em um ambiente onde o sistema vigente é o da democracia representativa, meios de
valorizar a participação ativa do cidadão são incentivados, como por exemplo através do espaço existente no
sitio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A propositura que agora é apresentada visa estimular ainda mais a participação da sociedade.

Por todo o exposto, buscando a concretização da proposta em epigrafe e com o objetivo de promover ações
efetivas e integradas para todos os inseridos neste contexto, conto com o apoio de meus Nobres Pares desta
Casa Legislativa em seu regular trâmite, efetiva aprovação e ulterior aplicabilidade.
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