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Manaus,06 de agosto de 2019.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Nos termos da Constituição do Estado, faço encaminhar ao

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder

Legislativo o Projeto de Lei que "ALTERA, na forma que especifica, a Lei

Detegada n,o 114, de 18 de maio de 2007, que 'D|SPÕE sobre a

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZ)NAS - UEA, definindo sua estrutura

organizacional, fixando o seu quadro de comissionados, e dá outras

providências.'."

O Projeto de Lei ora submetido à deliberação dos Senhores

Deputados decorre da necessidade de regulamentar a criação da Escola de

Direito da UEA - ED/UEA, criada internamente através da Resolução do

Conselho Universitário da UEA n.o 5112018, a partir da reestruturação da

Escola Superior de Ciências Sociais da Uriversidade do Estado do Amazonas,

permitindo, com isso, que os cursos de Direito, Direito lnterior, Especializações

e Mestrado, fiquem sob responsabilidade da Escola própria.

Certo da atenção q ue Vossas Excelências dispensarão ao

Projeto, reitero aos ilustres Senh

de distinguido apreço.

utados, na opoftunidade, expressÕes

CARLOS ALBER zj.DE ALMEIDA FILHO
Governador do Estado, em exercício

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JosuÉ cLAUDlo DE souzA NETo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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PRoJEro DE LEt *." A 87, no're

ALTERA, na forma lue especifica, a Lei
Delegada n.o 114, de 1 3 de maio de 2007, que
'DISPÕE sobre a U/V/VËRS/DADE DO
ESTADO DO AMAZOVÁS - UEA, definindo
sua estrutura organizacional, fixando o seu
quadro de comlssio nados".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZSNAS

DECRETA

Art. 1.o A alínea e do inciso V do artigo 5.o da Lei
Delegada n.o 114, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar
com a inclusão do item 7, com seguinbe redação:

.AtÍ.5,o

v - ........
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7. Escola de Direito - ED."

Art. 2.o A alínea f do inciso V do arligo 5.o da Lei
Delegada n.o 114, de 18 de maio de 2007, passa a vigorar
com a inclusão do item 12, com seguinte redação:

12. Centro de Estudos Superiores do Tropico
LJmido - CESTIJ."

Art. 3.o As despesas decorren:es desta Lei correrão à
conta das dotações proprias consigradas no orçamento do
Poder Executivo para a Univers dade do Estado do
Amazonas.

Art. 4.o Revogadas as disposipões em contrário, esta
Lei entra em vigor na data de sua pub icação.


