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RESOLUÇÃO N.º 08 DE 2019 

De 05 de Dezembro de 2019 

 

 

 

“Cria a Escola do Legislativo e 

dá outras providências”. 

  

 

      A Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, Estado de Minas 

Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprova, e a Mesa Diretora Promulga a seguinte 

Resolução: 

Art. 1º. Fica criada a Escola Legislativo com o objetivo de fomentar a 

cidadania na forma prevista nesta resolução. 

 Art. 2º. São objetivos da Escola do Legislativo: 

I – desenvolver ações do interesse pelo bem comum do povo de Córrego 

do Bom Jesus e o bem estar de nossos munícipes; 

II – oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às 

atividades legislativas e afins; 

III – buscar ferramentas práticas e teóricas de motivação e 

aprimoramento de forma continuada dos vereadores, servidores do Poder Legislativo 

Municipal e da sociedade; 

IV – criar rotina de práticas de cidadania, conhecimento de direitos 

fundamentais e seu aprimoramento, fazendo com que vereadores, servidores e a 

sociedade identifiquem elementos de mais valia social; 

V – permitir a criação de ciclos de estudo, palestras e debates no plenário 

da Câmara ou em locais definidos que difundam conhecimentos básicos e específicos 

sobre assuntos de interesse social; 

VI – desenvolver programas e atividades específicas no fortalecimento de 

comunidades de bairros, visando melhor entendimento acerca do Poder Legislativo e 

das práticas políticas e legislativas; 
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VII – promover ações que estimulem as pesquisas acadêmicas, 

interagindo com instituições de ensino públicas ou particulares, pregando a necessidade 

de formação do cidadão em todos os níveis de sua vida; 

VIII – criar uma agenda de projetos, compromissos, reuniões, eventos e 

palestras acerca de temas, assuntos e normas jurídicas que tenham reflexo direto na 

sociedade, contribuindo para o fortalecimento e crescimento na educação política; 

IX – desenvolver trabalhos internos e rotineiros com grupo de pessoas de 

todas as idades; 

X - integrar grupos de estudos, pesquisas e trabalhos de campo que 

possam contribuir com a melhoria de índices sociais e de desenvolvimento humano. 

XI – zelar pelas atividades e ações referentes à Casa do Cidadão, 

Parlamento Jovem de Minas e Gincana do Saber. 

Art. 3º. A Escola do Legislativo utilizará da estrutura administrativa 

existente na Câmara Municipal para a consecução de seus objetivos e finalidades. 

Art. 4º. A Escola do Legislativo poderá integrar a Rede das Escolas dos 

Legislativos do Estado de Minas Gerais e a Associação Brasileira das Escolas do 

Legislativo – ABEL. 

Art. 5º. Poderá o Presidente da Câmara Municipal baixar ato próprio 

para regulamentar a presente Resolução; 

Art. 6º. Para fazer as despesas realizadas com esta Resolução, serão 

utilizadas dotações orçamentaria próprias dos orçamentos seguintes e suplementadas se 

necessário; 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, aos 05 dias do mês de dezembro de 2019. 

 

 

 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de resolução ora apresentado dispensaria qualquer justificativa devido 

à importância de que se reveste para o aumento da qualidade e aperfeiçoamento dos 

trabalhos parlamentares desenvolvidos nesta Casa de Leis. 

 

No entanto, cabe ressaltar que a Escola do Legislativo aproximará o cidadão das 

atividades parlamentares e administrativas do setor público, principalmente a classe 

estudantil, que tem demonstrado amplo interesse em conhecer de perto os trabalhos 

desenvolvidos pelos vereadores, bem como todo o funcionamento dos poderes 

Legislativo e Executivo.  

 

Ademais, estamos certos de que, com a aprovação deste projeto, mais um passo 

é dado em favor da renovação do Poder Legislativo de Córrego do Bom Jesus, 

possibilitando o surgimento de ideias inovadoras decorrentes da aproximação da 

sociedade ao poder público, que será, sem dúvida, ampliada por meio dos encontros e 

debates na Escola do Legislativo.  

 

O intercâmbio com diversos governos municipais e estaduais, com as 

instituições regulares de ensino possibilitará o debate salutar, onde doutrinas e opiniões 

serão confrontadas, possibilitando a assimilação das melhores propostas e exposição da 

excelência do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal.  

 

Vale lembrar a bem sucedida experiência de outras câmaras municipais e, 

principalmente da Escola da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde 

funciona estrutura semelhante, desde 1993, com resultados extremamente positivos. 

 

 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente 
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  PROMULGAÇÃO 

 

Eu, VANILDA APARECIDA FONSECA GALVÃO, Presidente da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, Estado de Minas Gerais, no uso de 

minhas atribuições legais, PROMULGO a RESOLUÇÃO Nº 08 DE 05 DE 

DEZEMBRO DE 2019 que “Cria a Escola do Legislativo e dá outras providências”, 

para que surta seus efeitos de direito.  

 

 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 05 de Dezembro de 2019. 

 

__________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente da Câmara Municipal  

 

 

 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

Certifico para os devidos fins que a RESOLUÇÃO Nº 08 DE 04 DE DEZEMBRO 

DE 2019 que “Cria a Escola do Legislativo e dá outras providências”, foi publicado no 

Mural de Avisos da Câmara Municipal em 06 de Dezembro de 2019, para 

conhecimento de todos. 

 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 06 de Dezembro de 2019. 

 

 

__________________________________________ 

Pedro Henrique Martins Simões 

Assessor Legislativo 
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