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:
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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?)
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Art. r Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3" Revogam-se as disposições em (..:Omtario

Antruno Martins, 20 de maio ie 2003.
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