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COMISSÃO ESPECIAL

PARECER

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N" 01/2020

PROPONENTE: Deputado CABO MACIEL

RELATORA: Deputada ALESSANDRA CAMPÊLO

"ALTERA, na forma que específica, o art. ll4 da Constituição do

Estado do Amazonas, e dá outras providências (Polícia Penal)."

I. RELATÓRIO

O Deputado Cabo Maciel, no uso de srlas atribuições parlamentares, apresentou a

Proposta de Emenda Constitucional no 0112020, objetivando alterar na forma que especifica, o

art.ll4 da Constituição do Estado do Amazonas, e dá outras providências (Polícia Penal).

A presente Proposta de Emenda Conslitucional foi encaminhada à Comissão de

Constituição, Justiça e Redação, recebendo parecer favorável com emenda supressiva dalavra

do Deputado Delegado Péricles.

Apresentado Requerimento de Tramitacão em Regime de Urgência, nos termos do

artigo 129 do Regimento Interno foi encaminhada a esta Comissão Especial, prevista no 91, inciso

II do Regimento Interno, composta pelos Deputadcs Fausto Júnior, Felipe Souza, Roberto

Cidade e Wilker Barreto, oportunidade em que tendo avocado a matéria, passo a emitir o parecer.

É o Relatório.

Passo a opinar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

No que concerne à Proposta de Emenda Constitucional, verifico a legitimidade da

proposição, observando o disposto no artigo 32, inciso I, da Constituição Estadual.

A presente proposta apresentada pelo Deputado Cabo Maciel, está embasada no

princípio constitucional da simetria o qual exige uma r:lação simétrica entre os institutos jurídicos

da Constituição Federal e as Constituições dos Estadm-Membros, assim, visa adequar a inclusão

da Policia Penal na Constituição Federal à Constituição do Estado do Amazonas, com a missão
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precípua de realizar a segurança nos estabelecimentos penais, ou seja, na guarda e segurança de

presos de justiça provisórios e definitivos (sentenciados).

A estrutura, a organização e os efçtivos serão vinculados à Secretaria de Estado de

Administração Penitenciária do Amazonas, sendo cs cargos preenchidos mediante concurso

público, conforme artigo 37, inciso ll da Constituição Federal e transformação dos cargos de

carreira dos atuais agentes penitenciários.

Não há no mérito qualquer objeção à propositura, visto que a polícia penal exerce

uma atividade de risco tão importante para a persecução penal e para a sociedade brasileira,

mantendo os presos de justiça provisórios e definitivoi (sentenciados), devidamente monitorados

em suas instituições prisionais. Com a alteração Conúitucional Federal e a Estadual, o poder de

polícia será reconhecido, dando mais autonomia, como a exemplo porte de arma àqueles que

fazem a segurança dentro dos presídios.

Portanto, ao que compete a esta Comissão apreciar, concluo que o referido Projeto

de Lei segue apto para prosseguimento, na forma regimental.

ru. voTo

Em face do exposto, a MANIFESTAÇÃO é FAVORÁVEL à APROVAÇÃO Oa

Proposta de Emenda Constitucional no 0112020, com a emenda modificativa da Comissão de

Constituição, Justiça e Redação.

S.R. DA COMISSÃO ESPECIAL DA AS IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus,04 de março de

Dspurana - MDB
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