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PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO BELARMINO LINS

DECLARA como Patrimônio lmaterial do

Estado do Amazonas, a Fundação Allan

Kardec.

PARECER

I. RELATÓRIO

No dia 09 de abril do corrente ano, a Excetentíssima Deputada Joana Darc

apresentou Projeto de Lei Ordinária de n. 192/2019, que dectara como Patrimônio

Cuttural lmaterial do Estado do Amazonas, a Fundaçåo Atlan Kardec.

A Justificativa do projeto encontra-se em anexo.

0 presente projeto foi inctuído em reuniões ordinárias, tendo permanecido

em pauta, não tendo recebido quaisquer emendas.

Ato contínuo, vieram-me os autos para emissão de parecer, nos termos do

art.26, inciso ll, do Regimento lnterno desta Assembteia Legislativa.

É o breve retatório. Passo a opinar.
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il - FUNDAMENTAçAO

Primeiramente, é oportuno satientar que compete a esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação o exame do aspecto constitucionat, tegal, jurídico,

regimentat e da técnica tegistativa de proposições que lhe sejam encaminhadas, nos

termos do art. 27, inciso l, atínea "a", do Regimento lnterno desta Casa.

Nesse sentido, após detida anátise dos autos, verifica'se que a proposta

tegistativa em epígrafe, que dectara como patrimônio cuttural de natureza imaterial do

Estado do Amazonas, a Fundação Attan Kardec, pretende a aprovação da propositura

ante a relevância da matéria ao cidadão amazonense.

Assim, no que tange à constitucionalidade e juridicidade, verifica-se que o

tema tratado no Projeto de Lei em anátise, situa-se no âmbito da competência

tegistativa concorrente, estabetecida à União, aos Estados e ao Distrito Federat, nos

termos do art. 24, inciso Vll, da Constituição Federat de 1988 e do art. 18, inciso Vll, da

Constituição Amazonensel

1 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal tegistar concorrentemente sobre:

Vll - proteção äo patrimônio histórico, cutturat, artístico, turístico e paisagístico;

Art. 1g. öompeie uo tituàõ, 
-r"tpãitadus 

ås normai gerais estabetecidas em tei federat, legistar

concorrentemente com a União sobre:
y¡1 - proteção ao patrimônio histórico, cuttural, artistico e paisagístico;
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Ademais, satienta-se que, nestes casos, a competência da União limita'se a

estabetecer normas gerais, fato este que não exclui a competência suptementar dos

Estados para legistar sobre a matéria, conforme parágrafos primeiro e segundo, da

norma constitucionat supramencionada, não havendo, portanto, impedimentos de ordem

constitucional para edição de tei estadual sobre a proposição em teta.

O art. 216 da Carta Magnaz, estrutura o reconhecimento e a garantia do

patrimônio cuttural brasiteiro, incidindo indistintamente acerca de todas as formas de

manifestação que sejam atendidos aos requisitos valorativos previstos no presente

artigo.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legistativo, também

não se vistumbrou óbices para a deftagração do presente projeto por membro desta Casa

Legistativa, nos termos do art. art. 33 da Constituição do Estado e do art. 87, inciso l, do

Regimento lnterno deste Poder Legistativo3.

2 Art.216. Constituem patrimônio cuttural brasileiro os bens de natureza material e imateriat, tomados

individuatmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inctuem:
| - as formas de expressão;
ll - os modos de criar, fazer e viver;

3 Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunat de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça'
ao Defensor.Ge-rat, ao iibunat de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta

Constituição.
Art. 87. Á apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estaduat,

admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
I - Deputado e ou Óeputados, em conjunto, com timite de 02 (dois) Deputados por Projeto;
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ilr - coNclusÃo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em

conformidade com a tegistaçäo que deve ser observada por esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação - CCJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à admissibitidade

do Projeto de Lei n. 192/2019.

É o parecer.

Manaus, 04 de junho de 2019.

UTADO BELARMINO LINS

Relator
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