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RELATÓRIO DO VENCIDO 

 

 

 
A 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 matéria que foi protocolizada no dia 21/08/2018, lida no expediente da 

Sessão Ordinária realizada no dia 22/08/2018 e, após, publicada no Diário do 

Poder Legislativo, foi encaminhada a esta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação para análise e parecer na forma do inciso 

I do artigo 41 da Resolução 2.700/2009, e eventual aprovação nos termos do 

inciso I do artigo 276 do Regimento Interno. 

 

O Exmº Senhor Deputado Gandini relatou a matéria pela constitucionalidade.  

Possuindo voto vencido por três a um, este parlamentar foi designado para 

relatar o mesmo.  

 

É o relatório. 
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PARECER DO VENCIDO 

 

O Projeto de Resolução nº 029/2018, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Sérgio Majeski, pretende alterar dispositivos do Regimento Interno 

- Resolução nº 2.700/2009 - no que condiz com 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. 

 

Ressalvamos a nobre intenção do Autor da matéria. Não obstante, dispomos 

que a iniciativa da matéria em apreço não encontra amparo legal na 

subjunção aos preceitos constitucionais constantes dos artigos 56, caput e  

inciso II; 57, §1º; e 63, caput, todos da Constituição Estadual, sendo também 

antirregimental, conforme prevê o Regimento Interno desta Casa de Leis, 

senão vejamos:  

 

 
Constituição Estadual 
 
“Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de 
zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de atribuição 
normativa dos outros Poderes: 
(...) 
II - dispor sobre seu regimento interno; 
(...) 
 
Art. 57. A Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões, através da 
Mesa, poderá convocar Secretário de Estado, Presidente do Tribunal de 
Justiça, Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da Justiça, 
para prestarem, pessoalmente, as informações sobre assunto previamente 
determinado, importando a ausência sem justificação adequada, crime de 
responsabilidade.  
§ l° O Secretário de Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça, o 
Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da Justiça, poderão 
comparecer à Assembleia Legislativa ou a qualquer das suas comissões, por 
iniciativa própria e mediante prévio entendimento com a Mesa, para expor 
assunto de relevância do seu órgão. 
(...) 
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Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos 
nesta Constituição.” 
 

Regimento Interno 

“Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste 
Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou delas 
implicitamente resultantes:  
I - dirigir os serviços da Casa e tomar as providências necessárias à 
regularidade dos trabalhos legislativos; 
(...) 
IX - propor, privativamente, à Assembleia Legislativa, projeto de resolução, 
nos termos do artigo 56 da Constituição Estadual, dispondo sobre sua 
organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do seu pessoal, criação 
e extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
(...) 
XXVII - convocar Secretário de Estado e o Presidente do Tribunal de Contas 
para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, importando a ausência, sem justificação adequada, crime de 
responsabilidade; 
(...) 
XXXI - apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação a Secretário de 
Estado, nos termos do artigo 57, § 2º da Constituição Estadual;” 
 
“Art. 34. Às comissões, em razão das matérias de sua competência, cabe:  
I - discutir e votar parecer sobre proposições;  
II - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a 
Secretário de Estado;  
(...) 
XI - convocar Secretário de Estado e o Presidente do Tribunal de Contas 
para prestarem informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições; 
(...)” 
 
“Art. 249. O Secretário de Estado ou o Presidente do Tribunal de Contas 
comparecerá perante a Assembleia Legislativa e suas comissões:  
I - quando convocado para prestar, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado;  
II - por sua iniciativa, mediante entendimentos com a Mesa ou com a 
presidência de comissão, para expor assunto de relevância de sua Pasta ou 
do órgão que preside.(...)”  
 
“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.  
§ 2º Resolvida a convocação, o 1º Secretário expedirá ofício ao Secretário ou 
ao Presidente do Tribunal de Contas convocado, comunicando, com no 
mínimo oito dias de antecedência, a hora e o dia do comparecimento, bem 
como os quesitos objeto da convocação.”  
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“Art. 251. Na sessão a que comparecer, o Secretário de Estado ou o 
Presidente do Tribunal de Contas fará, inicialmente, uma exposição do 
assunto relativo ao objeto da sua presença, respondendo, a seguir, às 
interpelações de qualquer Deputado.”  
 
 
“Art. 253. O Secretário de Estado ou o Presidente do Tribunal de Contas que 
desejar comparecer à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas 
comissões para prestar esclarecimentos ou solicitar providências legislativas, 
consoante o disposto no artigo 57, § 1º da Constituição Estadual, deverá 
acordar com à Mesa dia e hora do comparecimento, bem como o assunto a 
ser esclarecido.”  
 

“DA MODIFICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO 
Art. 265. O Regimento Interno poderá ser modificado mediante projeto de 
resolução da Assembleia Legislativa.” 
 

 

Assim sendo, podemos observar que as comissões já possuem o poder de 

convocar o Secretário, inclusive amparadas pela Constituição e pelo 

Regimento Interno. Uma convocação permanente acabaria com a lógica 

legislativa do debate. 

 

Ratificamos tal entendimento sobretudo com o que dispõe o artigo 265 do RI. 

Cristalino está que cabe à Mesa Diretora a alteração do Regimento Interno 

desta Casa de Leis. 

 

Em face das razões expendidas, entendemos que a proposição, nos termos 

em que se acha redigida, é inconstitucional e antirregimental. Por 

conseguinte, sugerimos aos ilustres pares da douta Comissão de 

Constituição e Justiça a adoção do seguinte parecer: 
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PARECER DO VENCIDO  Nº   048  / 2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 

Resolução nº 029/2018, de autoria da Excelentíssimo Senhor Deputado 

Sérgio Majeski. 

Plenário Rui Barbosa, em 28 de maio de 2019. 

 

Presidente DEPUTADO GANDINI (contra) 

Relator DEPUTADO MARCELO SANTOS  

Membro DEPUTADO FREITAS 

Membro DEPUTADO CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
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