
*p oro
-:'.
.g&#
"hrí-{#' &WEXffiWWffi

t
If)S

ü ç\t()
\i'

çCvEFilO DO ËETÂDO

MENSAGEMN.'55 t2019

Manaus, 3 O" abril de 2019.
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Senho

Senho

Nos termos da Constituição do Estado, encaminhar ao

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder

Legislativo, a Proposta de Emenda constitucional que 'ALTERA o S 2." do arÍigo

113 da Constituição do Estado do Amazonas e dét outras providências'"

Ressalto, de início, a necessidade de apresentação da

matéria, neste momento, tendo em vista que Proposição de igual teor foi

arquivada, com fundamento no artigo 168 do Regimento lnterno da Assembleia

Legislativa do Estado, conforme registrado no Sistema de Apoio ao Processo

Legislativo no sítio eletrônico desse Parlamento.

O Projeto de Emenda à Constituição ora encaminhado à

deliberação dos Senhores Deputados, objetiva atender à solicitação da Defensoria

pública do Estado do Amazonas, para conferir, ao referido órgão, o mesmo

tratamento que a Constituição do Estado do Amazonas confere às instituições de

outros Poderes no $ 2.o de seu artigo 113, ao tratá-los como orgãos dotados de

Assistência Militar, em sua estrutura organizacional'

Registro, na mesma oportunidade, que a presente alteração

do dispositivo constitucional precede a necessária modificaçã

9 de dezembro de 1975, que "D/SPÕE sobre o Estatuto dos

Estado do Amazonas, e dá outras providências'"'
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Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas



o exame e aprovação da matéria, val

ilustres Senhores Deputados

consideração.
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Encarecendo o especial empenho de Vossas Excelências para

de mais este ensejo para renovar aos

de elevado apreço e distinguida
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ZA DE ALMEIDA FILHO
Governador do Estado, em exercÍcio
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PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.O O 4 t2019

ALTERA o S 2." do artigo 113 da
Constituição do Estado do Amazonas e dá
outras providências.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo $ 3.o do artigo 32.da Constituição do
Estado, faz saber aos que a presente virem que promulga a

seguinte

EMENDA CONSTITUCIONAL

Art. 1.o O S 2." do adigo 113 da Constituição do Estado
do Amazonas passa a vigorar com a seguinte redação:

"AÌ1. 113..

S 2.o Os Gabinetes do Governador, do Vice'
Governador, o Tribunal de Justiça, a Assembleia
Legislativa, o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministerio
Pubtico Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, o
Tribunal Regionat do Trabalho, a Prefeitura Municipal de
Manaus e a Defensoria Pública do Estado terão, em
suas respectivas estruturas organizacionais, asslsfência
mítitar exercìda por oficial da Polícia Militar, por indicação
de seus orgãos diretivos."

Art. 2.o Revogadas as disposições ern contrário, esta
Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação,


