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COMISSÃO ESPECIAL

PARECER: COMISSAO ESPECIAL

Matéria: Mensagem Governamental N. 13212019

SUBMETENDO à aprovação a indicação dos
nomes para a composição do Conselho Estadual
de Assistência Social- CEAS.

Autoria: Poder Executivo - Mensagem Governamental N. í3212019
''

RELATOR: Deputado DR. GOMES

I - RELATORIO

' , Encontra-se nesta relatoria para apreciação e emissão de parecer, a Mensagem Governamental
N. I32/20L9 cuja iniciativa, "SUBMETENDO à aprovação a indicação dos nomes para a composição do
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, para cumprirem o mandato de 02 (dois) anos, biênio
20L912O2L".

Vindo os autos a esta Comissão Especial em 3L de outubro de 2019, e na qualidade de Relator
designado, passo a fazê-lo na tentativa de bem instruir o posicionamento a ser adotado por seus membros
e, posteriormente a decisão do Plenário

É o relatório.

il - FUNDAMENTAçÃO

, A:Mensagem Governamental supracitada encontra amparo na Constituição Estadual na
forma do artigo 28, XVIII combinado com o.artigo 5.o da Lei n.o 2.358, de 29 de novembro de 1995,

alterado pela Lei n3 4.511, de 1,4 de setembro de 2017, tendo por objeto obter autorização
legislativa para que o Governador do Estado possa promover modificações pontuais nas regras
relativas à disposição de Servidores Estaduais, de modo a adapta-la à realidade das demandas
relativas à matéria.
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COMISSÃO ESPECIAL

ì Esta indicação foi formalizada pela Secretaria de Assistência Social - SEAg pela
Secretária de Estado de Assistência Social, Sra. Márcia de Souza Sahdo, na forma do Ofício n.
1548 I 201.9 IGSEAS, considerando o ofício n. 17 21 201,9-CEAS.

Oportuno ressaltar que a nomeação constante desta indicação sujeita a apreciação da
Assembleia Legislativa obedeceu aos trâmites regimentais inclusive no que diz respeito à
composição da presente Comissão Especial. :

r. voTo

' Após a análise da Mensagem Governamental N. 132/2019, considerando não haver
óbice à:tramitação da matéria, o voto por tanto é FAVORÁVEL a sua APROVAçÃO, concluído
com o P,rojeto de Decreto Legislativo N. 40/20L9.

Salvo melhor juízo, é o parecer

S.R. DA COMISSÃO ESPECIAL Manaus, 0L de Novembro d,e2019

DEPUTA ES PSC/AM

Relator

Presidente da Comissão de Assistência Social e Trabalho


