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DEPUTADO ESTADUAL SAULLO VIANNA

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA NO 19212019

AUTOR: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO SAULLO VIANNA

DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL

IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, A

FUNDAÇÃO ALLAN KARDEC.

I - RELATORIO:

A Deputada Estadual JOANA DARC apresentou o Projeto de Lei

n" 192t2019, que: DECLARA COMO pATRtMÔNtO |MATER|AL DO ESTADO

DO AMAZONAS, A FUNDAÇÃO ALLAN KARDEC.

A proposição foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça

e Redação, tendo como relator o Deputado Belarmino Lins, em 04 de junho de

2019, às fls. 04t07, manifestando VOTO FAVORAVEL ao projeto de lei.

Na justificação, em apertada síntese, a Deputada discorre que é

de suma importância a matéria aos cidadãos amazonenses, pois o trabalho

efetuado na Fundação Allan Kardec tem sido um referencial de operação,

integração e transformação do ser humano. Portanto, é sem sombra de dúvida,

um modelo em nível de trabalho social e humano.

É o relatório.

II - FUNDA ENTACÃO

com fulcro no artigo 33, caput, da constituição Estadual do

Amazonas, e artigo 87, l, do Regimento lnterno, a Deputada Joana Darc

encaminha para apreciação desta Assembleia Legislativa a presente

propositura, justificando a iniciativa, em apertada síntese, conforme constam

nos autos, que o presente projeto dispõe: "Declara como Patrimônio Cultural
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DEPUTADO ESTADUAL SAULLO VIANNA

lmaterial do Estado do Amazonas, a Fundação Allan Kardec"

Tal propositura dispõe que a Fundação Allan Kardec, tem

desenvolvido ao longo dos anos grande trabalho social, sem precedentes e

inúmeras pessoas têm sido beneficiadas, em todas as áreas de sua vida,

passando pelo espiritual e também, sobretudo pelo social e material.

O autor discorre que o Projeto de Lei atende aos preceitos do

artigo 206 da Constituição do Estado do Amazonas, e prevê que constituem

patrimônio cultural de natureza material e imaterial, os bens tomados

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,

desta forma, o presente projeto de lei apresentado, resta perfeitamente

amparado no que tange à matéria proposta, qual seja, a declaração

Fundação Allan Kardec como Patrimônio Cultural lmaterial do Estado do

Amazonas.

Por fim, pode-se notar que a propositura é conveniente

VI - VOTO RELATOR

Em face de não haver nenhum óbice constitucional, a

manifestação e FAVORAVEL ao Projeto de Lei ordinária de No 1g2l2o1g.

Sala da Comissão de Promoção Social e Gulturat/AM, em

Manaus, 25 de junho de 2019.
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Presidente da Comissão de moção Social e Cultural


