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RESOLUÇÃO Nº 002, DE 22 DE AGOSTO DE 2019 

 

Dispõe sobre as regras para o concurso e 

premiação Assembleia Cidadã 

 

O PRESIDENTE DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES E 

LEGISLATIVOS ESTADUAIS – UNALE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 16, do Estatuto da Entidade e, 

Considerando o objetivo da Unale de promover atividades que visem a melhora da sociedade, 

o fortalecimento dos Estados-Membros da Federação e da sociedade e a modernização dos 

procedimentos legislativos;  

Considerando a necessidade de estabelecer os critérios para Premiação de Inciativas voltadas 

para a melhoria da relação entre Assembleia e Cidadão; RESOLVE: 

Art. 1° - A presente resolução regulamenta os critérios para inscrição, participação e premiação 

de trabalhos que busquem a melhoria na relação entre Assembleias Legislativas e a Sociedade. 

Art. 2° - Serão criados três (3) troféus intitulados “Assembleia Cidadã”, que serão entregues 

aos vencedores nas respectivas categorias “Gestão”, “Atendimento ao Cidadão” e “Projetos 

Especiais”. 

§ 1º - A categoria Gestão premiará o melhor trabalho que trate dos processos que visem a 

diminuição do custo nas atividades do parlamento; 

§ 2º - A categoria Atendimento ao Cidadão premiará o melhor trabalho para as iniciativas e 

ações que levem diretamente atendimento ou serviço, prestados pela Assembleia Legislativa, 

ao cidadão; 

§ 3º - A categoria Projetos Especiais premiará o melhor trabalho que trate diretamente do bem-

estar do cidadão, fora das ações cotidianas do Parlamento.  

Art. 3° - Os troféus terão o mesmo nome, Troféu Assembleia Cidadã, com a categoria que 

representa em destaque. Sua posse será transitória, permanecendo na sede da Assembleia 

vencedora até ser entregue à Assembleia vencedora do concurso subsequente, e assim 

sucessivamente. 

§ 1º – Será criado um selo a ser integrado na marca da Assembleia Legislativa vencedora de 

cada categoria, para ser usada durante o período que permanecer com o Troféu, de maneira a 

demonstrar que é vencedora do prêmio Assembleia Cidadã; 
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§ 2º - No  caso de uma Assembleia ser ganhadora de mais de um Troféu, receberá um selo para 

cada categoria. 

Art. 4° - Além do Troféu Assembleia Cidadã e do Selo de Certificação com autorização para 

sua utilização, a Assembleia vencedora receberá a quantia de R$20.000,0 (vinte mil reais) por 

cada categoria vencedora. 

Parágrafo único – A Assembleia que receber o prêmio em dinheiro deverá prestar contas da sua 

utilização no objetivo específico de ampliação de cada projeto vencedor. 

Art. 5° - As inscrições deverão ser feitas pela Assembleia Legislativa diretamente no site 

unale.org.br dos dias 1º a 30 de outubro de 2019. 

Art. 6° - Para inscrição a Assembleia deverá apresentar: 

a) Nome do Projeto; 

b) Objetivos; 

c) Aplicabilidade; 

d) Metas cumpridas e a cumprir; 

e) Relatório de atividades, sendo obrigatório que o projeto esteja em funcionamento 6 (seis) 

meses antes da data da inscrição; 

f) Proposta de ampliação do projeto com o recurso do prêmio. 

Art. 7º - Após o encerramento do período de inscrição uma Comissão, que será divulgada 

posteriormente no site da Unale, promoverá a avaliação e escolha dos trabalhos finalistas 

inscritos que serão levados para apresentação e votação na Conferência anual da Unale, que 

ocorrerá de 20 a 22 de novembro de 2019, em Salvador/BA 

Parágrafo Único – A Comissão Avaliadora escolherá 3 (três) projetos finalistas a serem 

analisados sob os seguintes critérios: 

a) Eficiência; 

b) Criatividade; 

c) Ineditismo (Inovação); 

d) Resultados; 
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e) Replicabilidade 

Art. 8º - A escolha dos trabalhos vencedores será feita por votação dos inscritos presentes à 

Conferência anual da Unale. A votação poderá ser feita por papel depositado em urna, por 

aplicativo de celular, ou por outro meio especificado pela Unale. 

Parágrafo Único – Não poderão votar os inscritos originários da unidade federativa que sediará 

o evento especificado no caput. 

Art. 9º - Os casos omissos da presente Resolução serão resolvidos pelo Conselho Gestor da 

Unale. 

 

Art. 10 - Esta Resolução entrará em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Brasília/DF, 22 de AGOSTO de 2019. 

 

 

 

 

 

Deputado Kennedy Nunes 

Presidente 
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