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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Resolução nº 021/2022. 

Autor (a): Deputado Doutor Hércules. 

Assunto: Insere a temática da segurança alimentar e nutricional no âmbito da 

Comissão de Saúde e Saneamento, conferindo nova redação aos incisos IX e X 

do artigo 40 e aos incisos I e VI do artigo 50-A do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de inserir a temática da segurança alimentar e nutricional 

no âmbito da Comissão de Saúde e Saneamento, conferindo nova redação aos 

incisos IX e X do artigo 40 e aos incisos I e VI do artigo 50-A do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

25.05.2021 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 26.05.2021, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência, determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Após registro, certificação da inexistência de proposições ou normas 

similares e juntada de estudo de técnica legislativa, foi a matéria distribuída a 

esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, nos termos do artigo 121 

do Regimento Interno.  

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

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.  
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Com efeito, verifica-se que o objetivo precípuo da proposição se 

consubstancia em inserir a temática da segurança alimentar e nutricional no 

âmbito da Comissão de Saúde e Saneamento, retirando-a da Comissão de 

Assistência Social, Socio educação, Segurança Alimentar e Nutricional 

(nomenclatura vigente), tendo em vista a informação de que há uma integração, 

no âmbito da Administração Pública Federal, das atribuições das Comissões de 

Saúde com o tema da segurança alimentar e nutricional, conforme se infere de 

justificativa autoral: 

JUSTIFICATIVA: É de conhecimento a existência da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, em observância aos 

princípios dos SUS - Sistema Único de Saúde - à Política Nacional 

de Saúde, conforme resolução do CNS n° 299 de 06 de maio de 

1999. Assim, a finalidade precípua é controlar e avaliar a 

operacionalização das diretrizes e prioridades da Política Nacional 

de alimentação e Nutrição, bem como a promoção de 

mecanismos para a consolidação do Sistema Nacional de 

Vigilância Alimentar e Nutricional. Desta forma, como visto, há 

uma integração no âmbito da Administração Pública Federal 

relacionando as atribuições das Comissões de Saúde ao tema da 

Segurança Alimentar e Nutricional. Ademais, a 

vigilância alimentar e nutricional subsidiará o planejamento da 

atenção nutricional e das ações relacionadas à promoção 

da saúde e da alimentação adequada e saudável e à qualidade e 

regulação dos alimentos, nas esferas de gestão do SUS. Ante ao 

exposto, o projeto de resolução em comento visa, novamente, 

inserir no âmbito de atribuições da Comissão de Saúde e 

Saneamento desta Casa de Leis a temática da Segurança 

Alimentar e Nutricional, em face conectividade e conexão material 

entre os temas, a fim de que a Comissão de Saúde e Saneamento 

volte a ser denominada Comissão de Saúde, Saneamento, 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

Portanto, ao transferir a temática concernente a segurança alimentar 

e nutricional para o âmbito da Comissão de Saúde e Saneamento, retirando-a da 

Comissão de Assistência Social, Socio educação, Segurança Alimentar e 

Nutricional (nomenclatura vigente), constata-se que a matéria trata do direito 

administrativo organizacional estadual, pertinente a matéria regimental da 

Assembleia Legislativa.  
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Desta forma, verifica-se a inserção da matéria na competência 

legislativa remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no artigo 25, 

§ 1º, da Constituição Federal1, uma vez que também não se vislumbra a sua 

inserção na competência legislativa concorrente prevista nas disposições do 

artigo 24 da mesma Carta. 

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 nos artigos 56, inciso III, da Constituição Estadual2 e 151, § 

1º, inciso VI, do Regimento Interno3, editados em simetria com os preceitos 

constitucionais federais retro mencionados. 

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. 

 
1Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.  Art. 25. Os Estados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. § 1º São reservadas aos 
Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. (...) 

2 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: (...) III - 
organizar os serviços administrativos de sua secretaria, da Procuradoria-Geral e da polícia interna, provendo os 
respectivos cargos, na forma do Art.32, II; 

3 Art. 151.  Os projetos serão de resolução, de decreto legislativo e de lei. § 1º Os projetos de resolução são destinados a 
regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da Assembleia Legislativa e as de caráter político, 
processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Assembleia Legislativa pronunciar-se em casos concretos, tais 
como: (...) VI - todo e qualquer assunto de sua economia interna, que não se compreenda nos limites do simples ato 
administrativo, a cujo respeito se proverá em regulamento de sua secretaria.; 
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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 

Estadual4; que o regime inicial de tramitação e o processo de votação, a 

princípio, são, respectivamente, o ordinário e o simbólico, conforme deflui da 

interpretação sistêmica das disposições contidas nos artigos 148, inciso II; 200, 

incisos l e II; e 202, incisos I e II, todos do Regimento Interno5. 

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. 

 No que se refere à juridicidade e à legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, posto que colima 

para a concretização, dentre outros, dos Princípios Constitucionais da Legalidade 

e da Eficiência, aplicáveis à Administração Pública, por força das disposições 

constantes do artigo 37, caput, da Constituição Federal6. 

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

matéria está de acordo com a legislação regente, em especial, com as 

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

do estudo específico constante dos autos. 

 
4 Art. 59. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa serão 
tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.  

5 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -
ordinária; III – especial. Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; Art. 202. 
A votação nominal será utilizada: I - nos casos em que seja exigido quórum especial para votação, à 

exceção dos previstos neste Regimento; II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer 
Deputado. 

6 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 
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No entanto, tendo em vista que o projeto se cinge a estabelecer a 

inserção da temática da segurança alimentar e nutricional no âmbito da 

Comissão de Saúde e Saneamento somente por meio da alteração do seu título, 

verifica-se, S.M.J, a necessidade de sua inserção nas atribuições da dita 

comissão, nos exatos termos nos quais estão previstas para a comissão de onde 

estão sendo retiradas, conforme emenda aditiva sugerida abaixo.  

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do PROJETO 

DE RESOLUÇÃO Nº 021/2022, de autoria do Deputado Doutor Hércules, que 

insere a temática da segurança alimentar e nutricional no âmbito da Comissão de 

Saúde e Saneamento, conferindo nova redação aos incisos IX e X do artigo 40 e 

aos incisos I e VI do artigo 50-A do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, 

aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, com adoção da seguinte 

emenda aditiva: 

EMENDA ADITIVA Nº                /2022 

- O Projeto de Resolução nº 021/22 fica acrescido, onde couber, de 

mais um artigo, com a seguinte redação: 

Art.  -  O artigo 50 do Regimento interno da Assembleia 

Legislativa, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, 

passa a vigorar acrescido de mais dois incisos, com a seguinte 

redação: 

“Art. 50 (...)  

(...) 

VII - assuntos inerentes à política de segurança 

alimentar e nutricional; 

VII - projetos que visem estudo e acompanhamento 

permanente de temas fundamentais na área de 

segurança alimentar e nutricional. 

 É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 19 de agosto de 2022. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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