
Art. 49. 	  

Pareign fr ;ripo 

Palácio Antônio Marfins - Praça do Centro Cívico, 202 - PABX: (95) 6 
CEP: 69301-380 	Boa Vista 	Rorai 

ALE-RR na internet: NN \NNN.a1.11 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1)0 ESTADO DE IMPARIA 
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros" 

EMENDA CONSTITIrClONAL N" 014 DE 20 DE MAIO DE 2003 

Altera dispositivos da Constituição do Estado de Roraima. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  nn ESTADO DE RORAIMA faz saber que o 
Piraáliu aprovou e eia, aos lemos do 	39, 3`), tia Cousliluição Siadual, promulga a 
seguinte Emenda ao ledo constitucional: 

Art. I Os dispositivos a seguir (delicados- da Constituição Estadual passam a VIL(01-ar 

com a sestiiime redação 

471. zz  
É ,  II - 	  

III ((Lm vch Ir a presiactio de contas dolninand de ( 'aulas aos tenros da Lei 

campleine]dar 1.eileral o" 101 da 0-1 de Imito ele 2000, preNkkhe rs  

lumalmente(NiR) 
RI:f -tjcirk); 

í'uAilif 	  
,Yt'III ;mie da notneoçad argiür 	filtdal-eN Th) nefeasoria Pública e ea 

Proutifildúllit Geei!! do t\hide) rn Presitienh,v tias rimelaviicç Páhih'as e f)s 

nirdia'esi-Pri'Viihfrüh'S-  das -Intaitinias, além de e.:rolber 2 3 (dois terços) (los 

membros do Tribufu,' de Coal( I% dn 1:siada por u],(k, 	 orrçr jyào 

eMutIln é! estes últimas, observitdo 	thispo‘fo no ar> .7.?ç, 111, do 

(omtitaivão da Reto 61,1 ira (.1\11?) 

V/V aproam as nomes IMA' Presidentes ti-is Viu 	em que O FNIrli 

.1(jcr deleilk ir de mais de 60% (sessenta por cento) do capital social da 

Ltnpresa (AO 

An. 36. 	  

1 e fl - 	  
II! que (leiva].  de comparecei .  em cada sessão legisbuiva á terça noite das 

sessões 	 salvo heePriy Mediei! friShiMenh paru /MIM' de assunto 

de mieresse piatieular, missão aliciaLlow 	/lodo, Te file %VI lir Icãe") Lin Poder 

egishitivo parlicipaçãO em atividade legislativa rito (omissão, 00 O V e 

Ie' slo 070 

itroo,on 	t. im, o der o r.  2, onlom,, npor igh:O /10,:ra 

Regi me fr tio inletts(i (41( 	

....

I) lide 	LegiNka(Vtl, () tah(vm) CiCIN hr  e))(ftgcai 

assegurai/ás ao Deputado ou a percepçào Uz ir-imagens' idelevidas 

consisirel'adáS" estas piando pãü criadas.  pelo artill117e1110 legal ("4" 	le 1 de. 

0.10 



Antruno Martins, 20 de maio ie 2003. 

Dep 

Presidente 	 

Dep RAUL I 

Ie  

Dep. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 1)0 ESTADO DE RORAIMA 

"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros" 

dipreekil" as contas prestadas W11/111111erne pelo Governador do Estada 

mediante parecer prévia tine deverá ser elaborado em 60 (sessenta) dias;  a 

contar do Seu recebimento. rd?) 

Art. 62. 	  
1 77 %III _ 	  

ft/Meter felikngettl e Plano ele Governo à AS:Seinhtéià egislat 	por 

ocasião ik; abertura da Sessão I egislativa, ¡vagido 1! situação polítien-

arbilinisteativa do betado solicitando as providencias que )1d -ter 

neepN Virias, (\7?) 

kV U711 - 	  

6 2  

Ietl 	- 
Ill ',dores públiesus 

covas públicas estabilidade e 

e transferência de integrantes 

Velam.  Loura inatividade (V1?) 

  

t:sitido siai regime jurídico, prvimento\ ele 

eeposentekloria depmciemarins ehrit e rei( lrelne 

e tio Corpo de Itombeiros 

Art101. ‘1 Procuradoria-Geral elo Estado e; er instituição (pie represento o 

rshido., judicial eextrajndicialetwnte, cabendo-Me, nos termos 	l ei  

Compfementeir que dispuser sobre Sua organilayetio e seu 	 teti 

atividades de consultoria 1m/dica do Poder kvecutivo.(N10 

Art. r Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 3" Revogam-se as disposições em (..:Omtario 
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