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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N. ___/2021 

Autoria: DEPUTADO BELARMINO LINS 

 

 

MODIFICA a redação do caput do 

artigo 29, da Constituição do Estado 

do Amazonas. 

 
 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA: 
 

Art. 1° O caput do artigo 29 da Constituição do Estado do Amazonas 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo Único.  A Assembleia Legislativa se reunirá, anualmente, na 

Capital do Estado, de 1° de fevereiro a 31 de dezembro. 

Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, esta Emenda 

Constitucional entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 21 de junho 

de 2021 

 

 

Deputado BELARMINO LINS 
Líder do Progressistas - P
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Como homens públicos iguais aos demais trabalhadores do serviço público, os 

parlamentares não podem se dar ao luxo de desfrutar de um longo recesso 

legislativo quando, sabidamente, as grandes demandas populares se acentuam e 

o desafio para resolvê-las exige cada vez o Parlamento ativo. 

Com base nesse pressuposto, recordo iniciativa de minha autoria, datada de 

2005, quando, no exercício do meu primeiro mandato na Presidência da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), e em simetria com a 

Câmara dos Deputados, apresentei Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

reduzindo para 45 dias o longo recesso de 90 dias então vigendo nas Casas 

Legislativas dos estados brasileiros. 

A PEC foi acolhida e aprovada por unanimidade, sendo, a seguir, destacada pela 

União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), que, à época, promoveu 

grande campanha nacional pela redução do recesso parlamentar em todas as 

Assembleias legislativas. A campanha foi premiada pelo bom senso das 

Assembleias e coroada, enfim, pelo sucesso obtido. 

Hoje, a pandemia do novo coronavírus provou que, mais do que nunca, as 

Assembleias Legislativas precisam operar e produzir em favor da população, em 

suas formas on-line ou presencial, protagonizando as respostas rápidas que a 
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população exige. As demandas são imensas e urgentes. Não há como não deixar 

de enfrentá-las sempre dentro do menor tempo possível. Por isso, proponho 

nova PEC (Proposta de Emenda Constitucional), desta vez diminuindo de 45 para 

30 dias o recesso legislativo da nossa ALEAM. Em nome do povo, peço o apoio 

dos nobres colegas parlamentares para esta justa causa. 

 

 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, 

em 21 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Deputado BELARMINO LINS 
Líder do Progressistas



 

 


