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PARECER

PROJETO DE LEI N" 42412019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA D'ARC

RELATOR: DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

DISPÖE sobre a fixação de placas

referente a denúncia de crime de abuso

e exploraçäo sexual de crianças e

adolescentes em locais de

frequentaçäo infantiL

o

A Nobre Parlamentar JOANA D'ARC toma a iniciativa de sugerir o

presente Projeto de Lei n" 42412019, que fica obrigatória, a fixação de placas

divulgando o serviço Disque Denúncia de Abuso e exploração sexual de

crianças e adolescentes.

Tal propositura foi apresentada no dia 0210712019, sendo incluído

em pauta nas reuniöes ordinárias dos dias 04,08 e 09 de julho de 2019, sem

receber emendas.

Posteriormente, foi encaminhada a esta Comissão de Constituição,

Justiça e Redação, nos termos do Art. 27, inciso l, alínea "a"1 clcArt. 127, S 1o,

t Arl.27. 'As comissöes Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
limites estabelecidos na const¡tuição Estadual, com as seguintes denominaçöes e abrangências
Comissão de Const¡tuiçåo, Justiça e Redação: a) aspecto constituc¡onal, legal, jurídico, regimental
legislativa de proposiçöes sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhe sejam encamin
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inciso lll2 do Regimento lnterno, para a emissão de parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

É o relatório.

II _ FUNDAMENTACÃO

O Projeto de Lei sob no 42312019 com a finalidade de afixar placas

divulgando o serviço Disque Denúncia de Abuso e exploração sexual de

crianças e adolescentes no Estado do Amazonas.

Cabe a esta Comissäo analisar as proposiçöes quanto à sua

juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequaçäo

regimental e técnica legislativa.

Nesse contexto, a matéria é de natureza legislativa e de iniciativa

concorrente, visto como se afeiçoa ao artigo 24, inciso XV e S 3o3, da

Constituição Federal.

Ressaltamos, a grande preocupação do crescente número de

abusos deflagrados pela Policia Civil, e ainda os levantamentos realizados

pelas ONG's e a sociedade civil organizada.

Nesse mesmo diapasão, o Projeto está em acordo com o que

estabelece no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, conforme os

artigos 5oa e 18o5.

'Arl. 127. (..') 51" e A proposição é despachada às comissões pelo pres¡dente da Assembleia, obedecendo aos
seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissöes permanentes, iniciando a análise pela comissäo
de constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceçÕes
contidas neste Regimento.

il-;;. ;;;-pete";'il;, aos Estados e ao D¡strito Federat concorrentemente sobre: (...) xv - proteção antancij/
à juventude; $3o lnexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência leg¡slat¡va pleø
para atender a suas peculiaridades. t
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De outra parte, sob o ângulo da juridicidade a matéria, também, não

merece restrições, à medida que não se contrapöe ao nosso ordenamento

jurídico.

Nesse alamiré, somos compelidos a considerar a proposiçäo em

condições de ser aprovada no que tange à nossa competência.

III - VOTO DO RELATOR

Ex posifrs, sou FAVORAVEL à aprovaçäo do Projeto de Lei n'

42412019, de autoria da Nobre Deputada Joana D'arc.

É o parecer

s.R. DA COMTSSÄO DE CONSTTTUTçÃO, JUST|çA E REDAçÃO DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 01

de agosto de 2019.

Deputado SERAFIM CORRÊA - PSB

Relator

o Art. 5o - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligencia, discriminação, exploraçäo,
violência, crueldade e opressåo, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
t 

Art. 18 - É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
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