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Manaus, 28 de novembro de 2019
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Senhor Presidente

Senhores Deputados

Comunico a essa Augus:a Assembleia Legislativa que, no uso

da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1.o da Constituição Estadual, decidi

pela aposição de VETO PARCIAL, incidenb sobre a alteração do artigo 5.o,

promovida pelo artigo 1.o do Projeto de Lei que "ALIERA, na forma que especifica, a

Lei n. 4.278, de 28 de dezembro de 2015, gue TNSI/TUI o Fundo Estadual de

Segurança Pubtica - FESP/AM, e dá outras providências'.".

O Projeto de Lei originaknente encaminhado à deliberação dos

Senhores Deputados, dentre outras modificações da Lei n.o 4.278, de 28 de dezembro

de 2015, pretendia conferir ao artigo 5.o do refer,do diploma legal, a seguinte redação:

"Art. 5.o O FESP serét administrado por um Conselho

Diretor, tendo como nrembros natos o Secretário de Estado

de Segurança Publica, o Comandante-Geral da Polícia Militar,

o Delegado-Geral da hlícia Civil, o Comandante do Corpo de

Bombeiros Militar e c Diretor-Presidente do Departamento

Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas."

Çontudo, a modiÍicaçãc ao artigo acima referido foi objeto de

emenda modificativa, que promoveu a inclusão, dentre os membros natos do

Conselho Diretor do FESP/AM, orgão colegido com ,a atribuição de.administrar o

mencionado Fundo Estadual, um representante indicado pelo Presidente da Comissão

de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

A despeito da nobre intenção do legislador ao apresentar a

referida emenda modificativa, a inclusão de membro de outro Poder do Estado em

ExcelentÍssimo Senhor
Digníssimo Deputado.JosuÉ cLÁuDlo DE souzA NETo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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orgão de direção de Fundo Estadual que, nos termos da redação dada ao artigo 1.o da

Lei n.o 4.27812015, fora instituÍdo no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança

Pública, com a finalidade de prover recursos pa'a apoiar projetos, atividades e ações

nas áreas de segurança publica, defesa social, prevenção à violência, manutenção do

Custeio e lnvestirnento dos orgãos e das entilades que integram a Secretaria de

Estado de Segurança Pública do Amazonas, rerela-se materialmente inconstitucional,

por violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2.o da

Constituição da República.

Ademais, por ser a atvidade de administração do Fundo

Estadual de Segurança Pública, atividade de natureza administrativa, a competir ao

Governador do Estado a iniciativa privativa em matérias que versem sobre a

organização administrativa, nos termos do artigo 33, S 1.o, ll,'ib", da Constituição

Estadual, a modificação imposta pelo artigo 1.o da Proposição ao artigo 5.o da Lei n.o

4.27 812015, também é formal mente inconstituciqral.

Assim, pelos motivos expostos, nos termos constitucionais,

submeto os motivos de Veto Parcial, inciderte sobre a alteração do artigo 5.o,

promovida pelo artigo 1.o da Proposição, à apreciação dessa Casa Legislativa,

reiterando aos ilustres Senhores Deputados, na oportunidade, expressões de

distinguido apreço

N MIRANEA LIMA
Governador do Estado
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