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AUTOR (A): Deputado Sergio Majeski 
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Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CRIAD), 

criado pela Lei nº 4.521/1991. 

 

 
 

RELATÓRIO 
 

 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 41/2018, de autoria do Deputado Sergio 

Majeski, que pretende acrescentar um representante da Assembleia 

Legislativa ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CRIAD), criado pela Lei nº 4.521/1991. 

 
A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 1º de março 

de 2018 e lida no expediente da sessão ordinária realizada no mesmo 

dia, oportunidade em que recebeu Despacho da Presidência 

determinando sua publicação e distribuição às comissões permanentes, 

após cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

 

Ao ser apreciado pela DR (Diretoria de Redação), o enunciado da 

pretensa norma foi analisado na formalidade exigida pelo Manual de 

Normas de Redação Legislativa da Ales, sendo dado segmento. 

 
A matéria foi encaminhada à Procuradoria Geral desta Casa de Leis que 

emitiu parecer técnico-jurídico em 09/03/2018, pela inconstitucionalidade, 
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 alegando vício de iniciativa. 

 
Na Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, fora 

emitido parecer pela inconstitucionalidade, seguindo entendimento da 

Procuradoria, etendendo ser competência exclusiva do governador a 

propositura da norma, conforme parecer lançado no evento nº 26.2, de 

28/03/2018, que foi colocado em votação na data de 27/04/2018, acolhido 

por unanimidade. 

 

Passo seguinte, foi encaminhado para a Comissão de Defesa de 
Cidadania e Direitos Humanos, que emitiu parecer de envento 46.2 pela 
aprovação. 
Na Comissão de Finanças, o parecer foi pela rejeição. 
 
Assim, em Despacho proferido pela Mesa Diretora, para dar 
cumprimento ao artigo 120 do Regimento Interno, determinou que a 
matéria fosse encaminhada também para a Comissão de Proteção a 
Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas para prduzir o 
parecer. 
 
 
É o relatório. 

 

 

PARECER DO RELATOR 
 
 

 

O Projeto de Lei nº 41/2018, de autoria do Deputado Deputado Sergio 

Majeski, pretende acrescentar um representante da Assembleia 

Legislativa ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CRIAD), criado pela Lei nº 4.521/1991. 

 
O Deputado autor demonstra em sua justificativa que a proposta 

legislativa isere o Poder Legislaativo, lado a lado com as demais 

instituições e poderes constituídos, na representatividade e tomadas de 

decisões voltadas à proteção dos interesses das crianças e 

adolescentes. 

 

De fato, o objetivo da proposta é dar maior transparência e inserir o 

Poder Legislativo no centro das decisões voltadas à proteção à criança e 

adolescente, função que deve ser exercida por toda a sociedade e, 
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 essencialmente, pelos poderes constituídos. 

 
O trabalho representativo do Legislativo faz parte de sua função 

primordial. Trrabalha também sempre em parceria ou amparo com 

instiuição como o Minsitério Público, Judiciário e Executivo. Não é 

inclusivo e representativo de maneira transparente alijar o Legislativo de 

uma cadeira na CRIAD. 

 
Fato é que no que nos cabe – quer seja a verificação da conveniência e 

necessidade da da proposição para o ordenamento jurídico estadual e 

relações sociais -, inquestionável que o projeto de lei em exame, para 

além de contribuir com proteção de crianças e adolescentes – 

vulneráveis -, proporciona uma maior participação do povo, por meio de 

seus representantes eleitos democraticamente, participar das decisões e 

planejamentos voltados à proteção destes vulneráveis, tronando-se,  

portanto, o Projeto de Lei nº 41/2018, de autoria do Deputado Sérgio 

Majesky, insofismavelmente meritório e adequado perante os anseios do 

interesse público. 

 
Com isso, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do 
seguinte: 
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PARECER n.º 003/ 2022 
 
 
 
 
A COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E 
DE POLÍTICA SOBRE DORGAS manifesta-se pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 41/2018, de autoria do Deputado Sergio Majeski, que 
pretende acrescentar um representante da Assembleia Legislativa ao 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CRIAD), 
criado pela Lei nº 4.521/1991. 
 

 
Sala das Comissões, em 06 de Abril de 2022. 

 
 
 

DEP. DELEGADO DANILO BAHIENSE    PRESIDENTE 
 
 

 

DEP. TORINO MARQUES - ONLINE        RELATOR 
 
 

 

DEP. CAPITÃO ASSUMÇÃO - ONLINE  MEMBRO 
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