A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema,

“Como o cidadão pode participar de maneira efetiva das discussões e da elaboração de projetos
de lei na Assembleia Legislativa do Paraná?” apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto
de vista.

Texto I

A vida em sociedade exige a formulação de regras de conduta que disciplinem a interação entre as pessoas com o
objetivo de alcançar o bem comum, a paz e a organização social. As leis são criadas para fazer com que essas
regras sejam cumpridas e atribuem responsabilidades, direitos e deveres aos cidadãos.
No Paraná, as leis estaduais são criadas pela Assembleia Legislativa, composta por 54 deputados. Os deputados
estaduais representam os eleitores no Poder Legislativo do Paraná. São eleitos para mandatos de quatro anos, não
havendo limite para a reeleição.

Texto II

Muitas pessoas desconhecem seus direitos e deveres e não praticam a cidadania. Isso dificulta que os recursos
públicos sejam utilizados em benefício da população, por meio de serviços mais eficientes nas áreas da saúde,
educação, segurança, transporte, moradia e nos demais direitos fundamentais. O exercício da política não é uma
exclusividade dos políticos eleitos, mas é dever de toda a população.
Existem cidadãos, que apesar de conhecerem seus direitos e deveres, não participam dos assuntos da sociedade e
não se interessam pela melhor aplicação dos recursos públicos. Muitas vezes nem se importam em votar. Já os
cidadãos de atitude fazem questão de participar da organização social, fiscalizar a qualidade dos serviços públicos,
denunciar irregularidades e cobrar dos políticos eleitos melhores soluções para os problemas sociais.

Texto III

Texto IV

Para o exercício da política cidadã, as pessoas
precisam compreender o papel e o trabalho dos órgãos
públicos, conhecer os instrumentos democráticos de
participação.
Formas de exercer a política:
•
•
•
•
•
•
•
•

pelo voto.
pela participação em audiências públicas.
pelo envolvimento nos grêmios estudantis.
pela cooperação em associações e sindicatos.
pelo acompanhamento das atividades dos
parlamentares e dos governantes.
pelo acesso aos portais da transparência.
pela participação em conselhos de direitos.
por projeto de iniciativa popular
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