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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 749, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

CRIA a Frente Parlamentar em Defesa 

da Zona Franca de Manaus. 

 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, na forma do art. 17, I, a, da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março de 2010, 

Regimento Interno, faz saber aos que a presente virem que promulga a seguinte 

 

 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: 

 

 
Art. 1.º Fica criada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a Frente 

Parlamentar em defesa da Zona Franca de Manaus. 

Parágrafo único. A Frente Parlamentar em questão é constituída pela livre adesão dos 
Senhores Deputados, com o objetivo de apoiar e defender o fortalecimento da SUFRAMA em um 
momento em que a Zona Franca de Manaus é alvo de ataques e visando a atenção dos interesses 
comuns de todos os Estados por ela atingidos. 

Art. 2.º São finalidades da Frente Parlamentar: 

I – cuidar dos interesses dos servidores, das empresas para a aprovação de novos Processos 
Produtivos Básico (PPBs) no modo célere e a busca de novas matrizes econômicas; 

II – representar esta Casa Legislativa por indicação do Presidente, quando convidada por 
quaisquer entidades ou órgãos do Estado do Amazonas, acompanhando os projetos e discussões de 
quaisquer temas relacionados ao objetivo desta Frente Parlamentar; 

III – promover a integração com as Frentes Parlamentares existentes no Congresso 
Nacional e de outros Estados da Federação, quando se fizer necessário; 

IV – promover reuniões, debates, audiências e outros eventos pertinentes à Frente 
Parlamentar. 

Art. 3.º A Frente Parlamentar em questão será composta pelos parlamentares que a 
aderirem mediante Termo de Adesão e terá a composição de Presidente, Vice-Presidente e demais 
membros, os quais serão definidos e eleitos dentre seus componentes em reunião promovida pelos 
parlamentares estaduais. 

Parágrafo único. A adesão de que trata o caput será formalizada em Termo de Adesão, 
onde constarão diretrizes e princípios a serem defendidos e observados. 

Art. 4.º As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas, realizadas na periodicidade e 
local estabelecidos pelos seus integrantes. 

Art. 5.º Cabe à Mesa Diretora a adoção das providências legais para a implementação das 
medidas necessárias ao desenvolvimento das atividades da Frente Parlamentar, garantindo a 
estrutura administrativa e humana nos moldes das Comissões Técnicas Permanentes. 

Art. 6.º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7.º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua publicação. 


