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Dispõe  sobre  a  implantação  da  disciplina  de
Direito  Constitucional  no  âmbito  Escolar  do
estado de Mato Grosso e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1° Fica instituída a implantação da disciplina de Direito Constitucional em todas as séries de Ensino
Médio no estado de Mato Grosso.

Parágrafo Único. A disciplina deverá regular a compreensão do ambiente social, do sistema político, do
exercício da cidadania, da tecnologia, das artes e dos valores morais em que se fundamenta a sociedade.

Art. 2° Serão incluídas a disciplina Constitucional, a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em
todas as séries do ensino médio.

Art. 3° Esta Lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a contar da sua publicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O objetivo deste projeto de lei é expandir a noção cívica dos nossos estudantes, ensinando-lhes sobre seus
direitos constitucionais, como cidadão e futuro eleitor, e, em contrapartida, aprenderem sobre seus deveres.

Ao completar 16 (dezesseis) anos o jovem brasileiro tem a faculdade de tirar seu título de eleitor e exercer
seu direito de cidadão, que é escolher seu representante político através do voto, iniciando sua participação
ativa nos assuntos da sociedade. Esses jovens estudantes já têm uma base educacional sólida ao cursar o
ensino médio para compreender a importância de ser um cidadão consciente e as consequências geradas à
gestão pública ao escolher um candidato.

O jovem também poderá compreender melhor como funcionam os poderes (Judiciário, Executivo e
Legislativo), sem contar que poderá conhecer a função de cada cargo público, assim, poderá ter maior
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entendimento e discernimento para uma escolha plausível na hora exercer o poder de voto.

Faz-se necessária maior atenção aos nossos jovens, que nos remetem ao futuro de Mato Grosso e de certa
forma de todo nosso país. Desta forma, certo da compreensão dos nobres Pares sobre a relevância deste
Projeto, espero o apoio de Vossas Excelências em sua rápida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Setembro de 2019

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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