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I\. AATR-RA é um...1ONO que atua na oferta de assessoria e formação política, técnica e \?"J~

jurídica para sindic~tos, associações e advogados de trabalhadores rurais, bem como nas I
áreas de. políticas públicas e Direitos Humanos, razões pelas quais, constantemente, a
entidade é procul'l\d~ por estudantes em busca de informações e subsidio". ~

A mais recente dCI111nda diz respeito a Mecanismos de Controle Externo do Judlciárlo e
Participação Popu r.

Como sabemos que a única Constituição Estadual que chegou a ter o Conselho Estadual de
Justiça aprovado 10. a de Sergipe, graças a seu trabalho, c como temos tido informações,
pela imprensa, de q e, mais uma vez, o deputado trabalha na matéria, agora a nível federal,
indagamos sobre a llossibilidade de obtermos resposta para duas indagações:

i

A primeira é se a lei complementar de que fala (J parágrafo único do original artigo 115 da
Constituição de setgipe, que institui o Conselho Estadual de Justiça, chegou a ser redigi da
e, caso afirmativo, e teríamos acesso a. ela.

Segunda questão é corno estão as discussões em tomo do assunto atualmente, se há algum
projeto tramitando que informações recentes poderiam ser úteis para () trabalho de um
aluno concluinte e 1Ciência Política em universidade local.

Antecipadamente .rata, na expectativa de informações,

Atencio samente,
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