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GABINETE DO DEPUTADO ESTADI.IAL FELIPE SOUZA

PROJETo DE LEt Ne b!1, POLI.

Autor: Deputado FELIPE SOUZA

DISPÕE sobre a execução do Hino do
Ê.mazonas em todos os eventos
esportivos realizados no Estado do
Ê.mazonas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, usando de suas prerrogativas
constitucionais:

DECRETA

Art. 1e Torna-se obrigatória a execução do Hino do Amazonas nos eventos esportivos
realizados no Estado do Amazonas

Parágrafo único. A execução do caput que trata deste artigo se dará minutos antes do início
dos eventos.

Art. 2s O Poder Executivo Estadual através da Secrelaria de Estado da Juventude, Esporte e
Lazer- SEJEL providenciará as medidas necessárias para o cumprimento desta lei.

Art. 3e O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOAMAZONAS, CM MANAUS, 23 dC
setembro de 2019

Deputado PE UZA - Patriota
Ouvidor
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GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FELIPE SOUZA

JUSTIFICATIVA

Trata o presente Projeto de Lei da instituição obrigatória da execução do Hino do Estado do
Amazonas, no início ou abertura de eventos de caráter oficial, em se tratando de esporte ou
cultural realizados no Território Estadual.

A fiscalização do cumprimento dessa obrigação é delegada à da Secretaria de Estado da

Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL, haja vista tratar-se de matéria vinculada a este Órgão.

Salienta-se que o Hino do Estado é o símbolo que indica a soberania do nosso Estado, por
isso merece o envolvimento de todos amazonenses a título e prática da cidadania.

A Constituição Federal em seu artigo 13, g1e, expressa que o Hino Nacional é o símbolo da

República Federativa do Brasil, e a Carta Magna Amazonense em seu artigo L1 estabelece
que "são símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão existentes a data da promulgação
desta Constituição.

Pela importância do tema em exposição, faz-se o projeto merecedor da atenção dos nobres
para a apreciação do presente com o intuito de aprová-lo.

Deputad s - Patriota
Ouvi
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