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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

RELATÓRIO

O Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº  61/2010,  de  autoria  da  Deputado  Rafael

Favatto, “Concede Título de Cidadania Espírito-santense à Senhora Luciene

Louredo de Oliveira.”

Na  justificativa  do  Projeto  de  Decreto  Legislativo,  o  autor  apresenta  que  a

homenageada  nasceu  na  Cidade  de  Tombos,  Estado  de  Minas  Gerais,  tendo

adotado o Espírito Santo como sua terra. Atualmente realiza trabalho social com

pessoas  à  margem  da  sociedade,  através  das  Igrejas  Batista  e  é  servidora

pública estadual.

A  matéria  foi  protocolizada  no  dia  07/06/2010,  lida  no  expediente  da  Sessão

Ordinária  do  dia  08/06/2010  e  publicada  no  Diário  do  Poder  Legislativo  –  DLP,

edição do dia 09/06/2010 à pág. 01.

O Projeto de Decreto Legislativo veio a esta Comissão de Constituição e Justiça,

Serviço  Público  e  Redação  para  exame  e  parecer  na  forma  do  art.  41,  I,  do

Regimento  Interno  (Resolução  nº  2.700/09).  Distribuída  a  matéria,  coube-nos

examiná-la e emitir parecer.

É o relatório.
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PARECER DO RELATOR

DA  ANÁLISE  QUANTO  AO  ASPECTO  DA  LEGALIDADE,  DA

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E DA JURIDICIDADE.

Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, entendemos que o Projeto de

Decreto  Legislativo  trata  de  matéria  afeta  ao  Estado,  uma  vez  que  o  título  de

cidadão  é  uma  honraria  concedida  por  liberalidade  da  administração  pública

estadual  no  exercício  de  sua  competência  legislativa  remanescente  prevista  no

artigo 25, § 1º, da Constituição Federal.

Constatada  a  competência  legislativa  do  Estado  na  matéria  em  exame,

verificamos pela exegese da regra constitucional contida no art. 61, IV, da Carta

Estadual,  que  a  espécie  normativa  adequada  para  tratar  do  tema  é  o  Decreto

Legislativo,  estando  o  Projeto,  neste  aspecto,  em  sintonia  com  a  Constituição

Estadual.

Quanto  à  iniciativa  da  matéria  em  apreço,  concluímos  por  sua  subjunção  aos

preceitos  constitucionais,  tendo  em  vista  que  o  art.  63,  caput,  da  Constituição

Estadual, estabelece a iniciativa legiferante concorrente da matéria em questão.

No  que  tange  ao  aspecto  da  constitucionalidade  formal  objetiva,  cumpre-nos

evidenciar  que,  a  princípio,  a  análise  é  de  competência  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. E, sua votação é por maioria

simples  e  nominal.  Após  aprovado,  será  promulgado  o  Decreto  Legislativo  e
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publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL.

 

Após análise dos aspectos constitucionais formais, resta-nos analisar os aspectos

materiais,  comparando  as  regras  do  Projeto  com  os  preceitos  constitucionais.

Assim, as normas introduzidas no referido projeto encontram compatibilidade com

os  preceitos  constantes  das  Constituições,  Federal  e  Estadual,  bem  como  da

legislação infraconstitucional pertinente. 

Em  especial,  cumpre-nos  evidenciar  que  o  Projeto  em  análise  atende  aos

requisitos previstos no art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.832,

de  20.07.2004,  alterada  pela  Lei  nº  8.957,  de  21.07.2008,  posto  que  a

homenageada presta relevantes serviços à comunidade, que, embora não tenha

nascido neste Estado - nasceu no Estado de Minas Gerais – o adotou como sua

cidade natal. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada no projeto em apreço, deixo

a  cargo  da  Diretoria  Legislativa  de  Redação  -  DLR,  a  quem  compete  oferecer

sugestões  na  forma  da  Lei  Complementar  Federal  nº  95/98,  com  alterações

introduzidas  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107/2001,  e,  dispositivos  do

Regimento 

Interno  (Resolução  n°  2.700/09),  que  regem  a  redação  dos  atos  normativos,  o

que ocorre in casu.

Cumpre-nos  ressaltar  que  o  presente  parecer  restringe-se  ao  aspecto  jurídico,

pertencendo  exclusivamente  à  discricionariedade  parlamentar  a  avaliação  de

mérito sobre a conveniência e a oportunidade acerca da Concessão do Título de
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Cidadão Espírito-santense à Senhora Luciene Louredo de Oliveira.

Por  todo  o  exposto,  concluímos  pela  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº  61/2010,  de  autoria  do  Deputado  Rafael

Favatto,  com  fundamento  nos  artigos  25,  §1º,  da  Constituição  Federal  e  63,

“caput”, da Constituição Estadual e na legislação infra-constitucional, em especial,

a Lei  Estadual  nº  7.832/04, alterada pela Lei  nº  8.957/08,  devendo,  desta forma

seguir sua tramitação normal.

Sendo assim, sugerimos aos demais membros desta douta Comissão, a adoção

do seguinte:

PARECER Nº              /2010

A  COMISSÃO  DE  CONSTITUIÇÃO  E  JUSTIÇA,  SERVIÇO  PÚBLICO  E

REDAÇÃO,  é  pela  CONSTITUCIONALIDADE  e  LEGALIDADE  do  Projeto  de

Decreto Legislativo nº 61/2010, de autoria da Deputado Rafael Favatto.

Sala Rui Barbosa, em        de                         de 2010.
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_____________________________ PRESIDENTE

________________________________RELATOR

________________________________MEMBRO

_________________________________MEMBRO

_________________________________MEMBRO

_________________________________MEMBRO

_________________________________MEMBRO


