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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER 

 

Projeto de Emenda à Constituição n.º 04/2019 

Autor: Deputado Fabrício Gandini 

Assunto: Acrescenta o Art. 91-A à Constituição Estadual, para 

instituir a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do 

Plano de Metas pelo Poder Executivo Estadual, com base nas 

propostas apresentadas na campanha eleitoral. 

1.  RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Lei, aviado pelo nobre Deputado 

Fabrício Gandini mais nove Deputados, em obediência ao quórum 

legal, que acrescenta o Art. 91-A à Constituição Estadual, 

para instituir a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento 

do Plano de Metas pelo Poder Executivo Estadual, com base nas 

propostas apresentadas na campanha eleitoral. 

Em suas justificativas, busca o Autor de forma extremamente 

inteligente evitar com o chamado estelionato eleitoral, 

obrigando o seguimento do planejamento apresentado em período 

eleitoral a prática. 

Os pareceres tanto da Procuradoria como da Subcoordenadoria 

Setorial Legislativa se manifestaram pela 
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inconstitucionalidade da presente emenda por vício formal de 

iniciativa. 

É o relatório, em apertada síntese. 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 
Ab initio, quadra aduzir que o Projeto de emenda à 

Constituição em testilha é pautado nos mais impolutos padrões 

de humanitarismo, além do que necessário dentro dos ditames 

democráticos hodiernos no sentido de evitar o chamado 

estelionato eleitoral  por parte dos candidatos aos cargos do 

poder executivo. 

O projeto, por via de consequência, é de extrema relevância 

para a sociedade, se reveste de caráter eminentemente 

republicano e democrático. 

A presente emenda em verdade se coaduna não só com a Carta 

Republicana como com a própria Constituição do Estado, além 

dos princípios da moralidade, eficiência e razoabilidade. 

No tocante à constitucionalidade, não se vislumbra 

inconstitucionalidade no tocante a sua iniciativa, por não 

impor obrigação, posto que apenas se determina que o projeto 

idealizado em período eleitoral seja cumprido pelo  seu 

subscritor e nem interferir na organização e funcionamento da 

administração, quanto à criação e extinção de órgão da 

administração pública, de maneira que descaracteriza eventual 

ofensa ao art. 61, inciso II, alínea ‘c’, c/c art. 84, inciso 

VI, da Constituição da República que, em razão do princípio da 

simetria, deve ser observado no âmbito estadual, no que tange 

ao art.63, parágrafo único, inciso III e IV da Constituição 

Estadual. 

Assim, entende-se que é Constitucional, legal e está em 

conformidade com o direito e as regras pátrias. 
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3.  CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, nos termos do artigo 41, inciso I, e 276 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, como relator, opina-se 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa 

técnica legislativa e pela do Projeto de Emenda à 

Constituição n.º 4/2019 de autoria do nobre Deputado Fabrício 

Gandini que acrescenta o Art. 91-A à Constituição Estadual, 

para instituir a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento 

do Plano de Metas pelo Poder Executivo Estadual, com base nas 

propostas apresentadas na campanha eleitoral.  
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PARECER Nº            /2019 

  

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de emenda à Constituição 

n.º 4/2019, de autoria do Exmo. Srº. Deputado Fabrício Gandini 

e mais 9 (nove) deputados nos termos da fundamentação 

constante deste parecer. 

  

Plenário Rui Barbosa, em    de                  de 2019. 

  

__________________________________________________ PRESIDENTE 

__________________________________________________ RELATOR 

__________________________________________________ MEMBRO 

__________________________________________________ MEMBRO 

__________________________________________________ MEMBRO 

__________________________________________________    MEMBRO 

__________________________________________________ MEMBRO 

__________________________________________________     MEMBRO  
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