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OtSPõe sobre a obrigatoriedade de
realização de audiências públícas
previamente aos procedimentos de
desapropriação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls Os procedimentos de desapropriação, no âmbito do Estado do Amazonas, deverão ser
precedidos por audiência pública com a presença de representantes da sociedade civil e dos
órgãos públicos que esta Lei especifica.

Art. 2e As audiências públicas de que trata o art. Lo deverão ser registradas em áudio e vídeo, e

o resumo das manifestações dos participantes deverá constar em ata, devendo ser anexadas
ao processo expropriatórío a cópia da respectiva ata e a mídia digitaldo registro da audiência.

Art.3e Do editalde convocação para a audiência pública deverão constar:

| - a área objeto de desapropriação;

ll- as motivações e justificativas do Poder Público para a atuação naquela área;

lll-os custos previstos relativamente à desapropriação e à obra pública pretendida; e

lV - a relação das entidades convidadas a participar da audiência pública.

Parágrafo único, Sem prejuízo do caput, deverão ser formalmente convidados:

l- Ministério Público do Estado do Amazonas;

ll- Ministério Público Federal;

lll - Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

lV - Defensoria Pública da União;

V - Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas; e

Vl - Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Art. 3o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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A presente propositura busca fomentar debates sobre as desapropriações realizadas
no Estado do Amazonas e, ainda, assegurar a participação da sociedade civil e de órgãos de
fiscalização da ordem jurídica e da legalidade nestes debates, promovendo transparência e
probidade administrativa.

Busca-se, com isto, garantir o respeito à comunidade, especialmente no que tange ao
aspecto histórico, evitando que a desapropriação de grandes áreas degrade e destrua o
passado do local em que se pretenda a realização de obra ou intervenção pública. Ainda mais,
o que se pretende é assegurar que aqueles diretamente afetados pelas ações do poder público

- os integrantes da comunidade local - possam se manifestar, opinar, propor, interagir, ouvir e

ser ouvidos, para que o resultado seja benéfico a toda a coletividade.

Porfim, segundo a proposição, as desapropriações realizadas no Estado do Amazonas
também devem contar com a oitiva, em audiência pública, de representantes do Ministério
Público do Estado do Amazonas, do Ministério Público Federal, das Defensorias Públicas do
Estado e da União, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e também do Tribunal de

Contas, como forma de garantir a conformidade do ato expropriatório à leì e à ordem.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O AMAZONAS, em Manaus, 8 de abril de
2019

D PÉRIcLEs

Dep

Deputado E

ual - PSL

tz
ual * PRB


