
 

 

 

 

 

 

 

 

Ofício n.º 560/2020-GP/ALEAM  

Manaus/AM, 19 de agosto de 2020.  

A Excelentíssima Senhora 

Dra. LEDA MARA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE  

Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  

Endereço: Avenida Coronel Teixeira, nº 7995 – Bairro Nova Esperança.  

Manaus/Amazonas  

E-mail institucional: protocolo@mpam.gov.br  

 

Referência: OFÍCIO Nº 2081/2020/PGJ  

 

 

Senhora Procuradora-Geral de Justiça,  

 

Concernente ao contido no Ofício em referência, no interesse do Ofício n.º 0235/2020/46PJ, 

de 29 de julho de 2020, expedido pela Dra. SHEYLA DANTAS FROTA, Promotora de Justiça de Entrância Final, 

titular da 46ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção ao Patrimônio Público, correlato ao 

Procedimento Preparatório n.º 01.2020.00002354-5 que solicita no prazo de 10 (dez) dias úteis, as 

informações e/ou justificativas no tocante à denúncia que versa sobre os serviços prestados pela 

empresa Criae Design e Publicidade Ltda.  

Cabe esclarecer que o mencionado Ofício foi recebido pelo setor de Protocolo da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas - ALEAM em 10.08.2020, onde foi autuado em processo administrativo n.º 

2020.10000.00000.0.001081, e, em seguida encaminhado a Procuradoria Geral da Casa. 

Contudo, a Procuradoria Geral da ALEAM comunicou a impossibilidade da juntada dos 

documentos solicitados, tendo em vista que este Poder Legislativo ainda encontra-se com suas atividades 

suspensas presencialmente, na maioria dos setores, como medida de prevenção à infecção e à propagação do 

COVID-19, conforme o que dispõe o Ato da Mesa Diretora n.º 008, de 18 de março de 2020, publicado na Edição 

n.º 1.470 do Diário Oficial Eletrônico da ALEAM datado de 18.03.2020.  

Por todo o exposto, e tendo em vista se tratar de uma situação atípica, mas de extrema 

necessidade como medida de prevenção e combate à propagação de casos de contaminação pelo COVID-19, 

venho por meio do presente solicitar a Vossa valiosa colaboração no sentindo de autorizar a prorrogação do 

prazo, por igual período, para apresentação dos documentos solicitados por essa Procuradoria Geral de 

Justiça do Estado do Amazonas.  

Limitado ao exposto e contando com a acolhida de Vossa Excelência, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) 

Deputado JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA NETO 

Presidente da ALEAM 
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