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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 135/2018 

 

AUTOR: Deputado Sergio Mageski  

 

EMENTA: “Altera a Lei n° 9.462, de 11 de junho de 2010, que institui o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação- SISEUC, para criar a categoria de unidade 

de conservação denominada Estrada Parque Estadual” 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do Deputado Sergio Mageski, que 

tem como finalidade alterar a Lei n° 9.462, de 11 de junho de 2010, que institui o 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação- SISEUC, para criar a categoria de 

unidade de conservação denominada Estrada Parque Estadual. 

 

A proposição foi devolvida ao autor com base no artigo 143, VIII do Regimento 

Interno e por infringência ao artigo 63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual. Em seguida, a Mesa Diretora deferiu o trâmite da matéria, que foi lida no 

expediente do dia 22/05/2018 e até a presente data não se encontra publicado no 

Diário do Poder Legislativo deste Poder. 

 

Após, veio a seguir para análise a esta douta Comissão de Constituição e Justiça, 

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

Interno, Resolução nº 2.700/2009. 

    

É o relatório. 
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II – PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA LEGALIDADE, DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL, DA JURIDICIDADE E DA 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

O Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do Deputado Sergio Mageski, visa 

alterar a Lei n° 9.462, de 11 de junho de 2010, que institui o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação- SISEUC, para criar a categoria de unidade de 

conservação denominada Estrada Parque Estadual. 

 

Conforme justificativa do autor:  

 

‘’As Estradas de vetores do desenvolvimento sócio econômico 

e são as primeiras vias de transporte de pessoas e cargas no 

mundo, mas também configuram entre as maiores causadoras 

de perda de biodiversidade, principalmente por promover a 

ocupação humana sobre as áreas naturais. (...) com as 

espécies nativas. Além as estradas provocam uma enorme 

mortandade de animais silvestres por atropelamentos. Esses 

efeitos aumentam os riscos de extinção das espécies e 

impactam negativamente os serviços ecológicos ambientais 

promovidos pela biodiversidade, como a manutenção do clima 

da agua e dos solos, como consequências negativas também 

para agricultura bem-estar e outras necessidades humanas. 

 

(...) A Mata Atlântica cobria a totalidade do estado do Espirito 

Santo originalmente. Um dos últimos Estados na região 

sudeste a desenvolver sua malai rodoviária, hoje os 

remanescentes florestais do Espirito Santo são cortados por 

estradas. Mesmo remanescente decretados como unidade de 
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conservação de proteção integral no Espirito Santo de novo 

são ameaçada pela presença de estrada, por exemplo , a 

reserva Biológica de Sooretama, Reserva Biológica de Augusto 

Ruski, Floresta nacional de Goitacazes , Parque Estadual de 

Ituanas, Parque Estadual Paulo cessar vinha, entre outros. 

 

(...) Assim, o desenvolvimento da malha rodoviária do Espirito 

Santo deve incorporar conceitos modernos que evitem ou 

reduzam os impactos provocados. As Estradas não precisam 

apenas de melhorias, precisam se mais modernas 

ambientalmente. Nesse sentido, nos fazemos a proposta de 

criação de categorias de unidade de observação de uso 

sustentável, Estrada parque Estadual. 

 

(...) Vale ressaltar que o conceito de Estrada Parque, e 

aplicado em outras regiões do mundo, principalmente 

associado ao turismo em lugares com expressiva beleza 

cênica, florística e importância faunística. No Brasil Estados 

como Amazônia Mato Grosso e Tocantins colocaram, esse 

dispositivo em seus sistemas Estaduais de Unidade de 

conservação.  

 

No Espirito Santo a implementação do dispositivo de Estrada 

Parque Estadual trará uma grande inovação para a 

conservação da biodiversidade na região sudeste e Mata 

Atlântica.” 

 

Nota-se que com tal iniciativa o parlamentar pretende alterar a Lei Estadual n° 9.462 

de 11 de junho de 2010, que Institui o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação – SISEUC, acrescentando o Art. 14, VII e o Art. 21-A, I, II, III, 

§1°,§2°,§3 °, I, II, III, IV, V, I,§4°,§5°,§6° I, a), b), II, III, IV, V, §7°, I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX e Art. 2°, objetivando com tal medida a implementação de melhorias nas 
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estradas capixabas, integrando o turismo, a preservação dos recursos naturais, 

fauna e flora, ajudando a promover o desenvolvimento e a conscientização sobre a 

proteção da natureza, para integração do turismo e desenvolvimento sócio ambiental 

no Estado do Espirito Santo.   

 

Assim, a matéria está embasada no Art. 24°, VI, VII e VIII da Constituição Federal, 

Art. 63º caput, Art.186 parágrafo único, IV, Art. 226 III e IV da Constituição Estadual, 

in verbis:  

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

 

(...) 

 

 VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição; 

 

(...) 

 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

 

Neste contexto, citaremos a Estrada Parque Entorno do Caparaó, que favorece o 

agro turismo, eco turismo, turismo ecológico, turismo ambiental, principalmente nas 
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regiões de Alto Caparaó, Espera Feliz, Alto Jequitibá, dentre outras comunidades 

situadas na região.    

 

Ademais, a proposta encontra-se em perfeita sintonia com os preceitos estampados 

nos arts. 1° e 2º da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, in verbis: 

 

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e 

normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. 

 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 

 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção; 

 

II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da 

natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a 

utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 

ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, 

em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu 

potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 

gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos 

em geral; 

 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar o tema, o mesmo está em 

consonância com o disposto no Art. 61 da Constituição Estadual, isto é, leis 
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ordinárias, assim como não viola o princípio da separação dos poderes, estampado 

no Art. 2° da Carta da República.    

 

O regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o de 

tramitação ord inário, nos termos do art. 1481 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de urgência, nos 

termos do art. 2212, observado o disposto no art. 2233 do Regimento Interno da 

ALES. 

 

O quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 1944 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão ser tomadas 

por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a maioria absoluta 

dos Deputados.  

 

O processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 200, l5, do 

Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o simbólico, 

nos termos do art. 202, II6 do RI. 

                 

Referente à vigência da lei, a mesma encontra-se indicada de maneira expressa no 

art. 2º, com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação. A 

cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser reservada apenas para 

as leis de pequena repercussão, o que se aplica a presente proposição. 

            

                                                 
1 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 
III - especial. 
2 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 
II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
3 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
4 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
5 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
6 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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No que tange ao aspecto da constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 

evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é de competência da Comissão 

de Justiça, Proteção ao Meio Ambiente e de Finanças, nos termos do artigo 41, 46, e 

42, do Regimento Interno, combinado com o art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição 

Estadual.  

 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo 

e as regras e princípios previstos na Constituição Federal e na Constituição 

Estadual, havendo assim plena compatibilidade da proposição em foco com os 

preceitos constitucionais em vigor. 

 

Tendo em vista do autor do projeto contra o despacho denegatório da Mesa 

Diretora, a Diretoria de Redação- DR, até a presente data, não elaborou o estudo 

técnico do referido projeto. 

 

Assim a iniciativa em comento não afronta a legislação Federal ou Estadual podendo 

seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis. 

 

Diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa, por não conter vício de que possa inviabilizar sua tramitação 

regimental.  

 

É o nosso parecer. 
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PARECER Nº            /2018 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

é pela Constitucionalidade, Juridicidade, Legalidade e Boa Técnica Legislativa 

do Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do Deputado Sergio Mageski, e 

consequente rejeição do Despacho Denegatório da Mesa Diretora, nos termos da 

fundamentação constante deste parecer. 

 

Plenário Rui Barbosa, em          de                            de  2018. 

                                          

_____________________________________PRESIDENTE 

 

________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

  

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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