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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Proposição: Projeto de Resolução no 029/2018 

Autor (a): Deputado Sérgio Majeski.  

Assunto: Dispõe sobre a convocação anual do Secretário Estadual de Meio Ambiente 

e de representantes de empresas potencialmente poluidoras pela Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, por meio da alteração de dispositivos do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 2.700, de 15.07.2009.  

 

I - RELATÓRIO 
 

A presente proposição dispõe sobre a convocação anual do Secretário Estadual 

de Meio Ambiente e de representantes de empresas potencialmente poluidoras pela 

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, por meio da alteração de 

dispositivos do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 2.700, de 15.07.2009.  

 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 21.08.2018 e lida no 

expediente da sessão ordinária do dia 22.08.2018, oportunidade em que recebeu 

despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora, determinando sua publicação e 

distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do disposto no artigo 120 

do Regimento Interno.  

 

Os presentes autos foram conclusos para elaboração de parecer técnico, nos 

termos do artigo 1211 do Regimento Interno. 

 

                                                
1 Art. 121. Findo o prazo da permanência em pauta, juntadas as emendas, se houver, e o parecer  técnico, será o projeto distribuído 
às Comissões. 
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Após, recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito de análise 

da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em 

sua feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 2.700/2009 

(Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa), e eventual aprovação, nos 

termos do art. 276, I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório.  

 

II – PARECER DO RELATOR 
 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele tratada não se 

enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa privativa da União ou 

próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas e indicadas pelos artigos 22 e 

30, inciso I, da Constituição Federal.  

 

Por outro lado, também não se vislumbra a inserção da matéria na competência 

legislativa concorrente prevista nas disposições do artigo 24 da mesma Carta, cabendo, 

assim, considerá-la inserida na competência remanescente dos Estados-membros, 

consoante previsto no artigo 25, § 1o, da Constituição Federal.  

 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em apreço, conclui-se, 

por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 48 a 52 e 69 da Constituição 

Federal, que a espécie normativa adequada para tratar do tema é a resolução, posto 

que a matéria se enquadra dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder 

Legislativo, notadamente, por sua subjunção aos preceitos contidos no artigo 56, inciso 

III, da Constituição Estadual e no artigo 151, § 1o, inciso VI, do Regimento Interno desta 

Assembleia Legislativa, editados em simetria com os preceitos constitucionais federais 

retro mencionados.  
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Na esteira desta linha, que assinala a competência exclusiva do Poder 

Legislativo para dispor sobre a matéria em questão, conclui-se que a competência para 

iniciativa do processo legislativo é concorrente, nos termos do artigo 61, caput, da 

Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância obrigatória nos Estados e 

Municípios, restringindo-se, no entanto, aos parlamentares e, por consequência, 

excluindo a iniciativa privativa de outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares, por se tratar de competência exclusiva do Poder Legislativo, 

consoante previsto no artigo 27, § 3o, da Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 27. (...) 

§ 3o Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu 

regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua 

secretaria, e prover os respectivos cargos.  

 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo legislativo, 

cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a maioria simples ou 

relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição Estadual; que o regime inicial 

de tramitação, a princípio, é o ordinário, e que o processo de votação é o simbólico, 

conforme deflui da interpretação sistêmica das disposições contidas nos artigos 148, 

inciso II, e 265, §2o; e 200, inciso l, e 202, incisos I e II, todos do Regimento Interno.  

 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, conclui-se, a vista 

da análise intrínseca da matéria legislada, que, a princípio, o projeto em exame é 

compatível com as normas e princípios das Constituições Federal e Estadual, não 

contraria os princípios, direitos e garantias previstos na referida Carta Magna, inclusive 

os contidos no seu artigo 5o, assim como não viola os Princípios da Isonomia e do 

Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se 

amoldando, inclusive, ao Princípio da Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência 

ocorrerá a partir de sua publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que 

venha macular direitos pré-estabelecidos.  
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Da mesma forma, a presente proposição legislativa está de acordo com o 

Regimento Interno em especial o §1o do art. 50, in verbis:  

 

Art. 250. A convocação de Secretário de Estado ou de Presidente 

do Tribunal de Contas para comparecer perante a Assembleia 

Legislativa ou qualquer de suas comissões será decidida pelo 

Plenário, por maioria de votos.  

§ 1o O requerimento deverá ser escrito e indicar com precisão o 

objeto da convocação, ficando sujeito à deliberação do Plenário.  

 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de forma patente, que a 

matéria está de acordo com a legislação regente, primordialmente, com as disposições 

da Lei Complementar Federal no 95/98, cabendo, inclusive, a adoção do estudo 

específico constante dos autos, sem prejuízo da adoção da emenda apresentada 

abaixo.  

 

São estas as considerações pertinentes para a proposição em análise.  
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PARECER Nº                    /2018 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Resolução no 029/2018, de autoria do 

Deputado Sérgio Majeski, tendo em vista que este não incorre em vício de 

inconstitucionalidade, com base na argumentação constante deste parecer.  
 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de 2019. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

_______________________________________ RELATOR 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 
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