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Altera os critérios de escolha dos cargos de chefia
daP radoria Geral da Assembleia Legislativa do

s.azona

tJ,u-
Art. 1" O

com seguinte re
Constituição do Estado do Amazonas passa a vigorar

Art.46 [...]
t...1

S2e O Procurador Geral da Assembleia Legislativa será nomeado, em comissão,
pelo Presidente do Poder Legislativo Estadual, dentre os Procuradores ativos da

Assembleia Legislativa maiores de trinta anos, que tenham pelo menos 5 (anos)

anos de carreira, aplicado os mesmos critérios para nomeação do Procurador
GeralAdjunto.

Art, 2" Esta emenda passa a vigorar na data da sua publicação, revoadas as

disposições em contrário.

GABINETE DO DEPUTADO DAVID

Manaus, _ de novembro de 2018

lO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA, em

Deputado DAVID ANTôN ISAI PEREI DE ALMEIDA
Pres
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JUSTIFICATIVA

A presente PEC tem por objetivo prestigiar os servidores efetivos integrantes da

carreia do cargo de procurador da ALEAM, visando o fortalecimento institucional e o

aprimoramento a independência funcional e técnica da Procuradoria-Geral desta Casa.

Com efeito, a escolha da chefia de um órgão de assessoramente técnico-
jurídico dentre os procuradores efetivos de carreira, cuja independência funcional é
imprescindível para o bom desempenho das competências deste órgão, se apresenta

com medida salutar para que a Procuradoria-Geral da Casa, no desempenho das suas

funções típicas, almeje um fortalecimento institucional, bem como se constitui num

ato de necessário reconhecimento àqueles servidores que ingressaram no seu quadro

por meio de concurso público.

Ademais, tal proposta apenas se resigna a concretizar no texto constitucional o

que vem sendo a prática desta Casa há mais de duas décadas, onde tais cargos sempre

foram providos por procuradores efetivos nesse interregno.

Assim, a presente PEC se traduz em um reconhecimento textual por parte

deste Poder aos integrantes da carreira da Procuradoria-Geral da ALEAM, QUê

consolida o reconhecimento acertado e profícuo que esta Casa sempre dispensou no

trato do assunto, bem como assegura que assim se caminhe para o futuro.

Por fim, o art. 37, v, da constituição da República exorta que os cargos em

comissão sejam preenchidos por servidores de carreira, estabelecendo, inclusive, a

necessidade de fixação de um percentual mínimo legal, o que recomenda que no

âmbito da ALEAM, pelo menos a chefia do seu órgão mais técnico de assessoramente,

seja escolhida dentre os integrante da rreira da Procuradoria-Geral
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