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PARECER

PROJETO DE LEI N" 42312019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA D'ARC

RELATOR: DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

ESTABELECE normas voltadas à
responsabilidade social e ambiental no

Estado do Amazonas.

I - RELATÓNIO

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

presente Projeto de Lei no 42312019, que estabelece normas voltadas à

responsabilidade social e ambiental no Estado do Amazonas,

Tal propositura foi apresentada no dia 0210712019, sendo incluído

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

receber emendas.

Posteriormente, foi encaminhada a esta Comissäo de Constituição,

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

t ArT.27. 'As comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art, 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na constituição Estadual, com as seguintes denominações e
abrangências temáticas: I - Comissão de Consliluição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal,
jurídico, regimental e de técnica legislativa,ú. proposiçõessujeitas à apreciação da Assembleia e de
matérias que lhe sejam encaminhadas.r/

,/ -),
"/)

Av'MórroYiå:?s:1å:*"J,"î,(ååTi3,l"",ita),-n"3'e50,

P<rrque Dez - Mqnqus - Amozonos
cEP ó9.050-030



Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Gabinete Deputado Estadual Serafim Corrêa

Comissäo de Constituição, Justiça e Redação - CGJR

inciso lll2 do Regimento lnterno, para a emissão de parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

É o relatório.

II - FUN ENTACÃO

O Projeto de Lei sob no 42312019 com a finalidade de estabelecer

normas dirigidas à responsabilidade social e ambiental no Estado do

Amazonas.

Cabe a esta Comissão analisar as proposiçÕes quanto à sua

juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequação

regimental e técnica legislativa.

Ao perpetrar, denota-se que a propositura pretende através de

normas que institui a Lei de Responsabilidade Social e Ambiental, criando

referência legal para fixação e aplicaçäo de recursos disponibilizados pela

legislaçäo federal, estadual e municipal, em benfeitoria das ações sociais e

ambiental nas ações integradoras de políticas públicas, empresariais e

organizacionais.

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

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

Constituição Federal.

'A,t. 121 . (..') 51" e A proposiçåo é despachada às comissões pelo presidente da Assembleia, obedecendo aos
segulntes procedime ntos: (...) lll - distribuiçåo da matéria às comissöes permanentes, inic¡ando a análise pela comissão
de constituição, J ustiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceçÕes
contidas neste Reg

'Art. 24. compete
mento.

à União, aos Estados Distrito Federal concorrentemente sobre: ( .) Vl -florestas, caça, pesca,
fauna, conservação da natureza, do solo e dos recursos natura¡s, proteçâo do meio ambiente e controle da
poluiçäo; $3o lnexistindo lei federal re normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.
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Convém destacarmos que o tema avençado pela iniciativa em
apreço invoca a necessidade de orientarmos as atividades produtivas sobre os
problemas que afligem as relaçÕes de empregado, o cumprimento das
cláusulas sociais, a participaçäo dos empregados nos resultados econômicos e
o desenvolvimento pessoal, na interaçäo com a comunidade e sua relação com
a sociedade e o meio ambiente, imprimindo critérios de avaliaçäo no
aprimoramento do social contido na norma federal, sem fugir, em nenhum
momento do seu espírito.

De outra parte, sob o ângulo da juridicidade a matéria, também, näo
merece restriçÕes, à medida que näo se contrapõe ao nosso ordenamento
jurídico.

Nesse alamiré, somos compelidos a considerar a proposição em
condiçöes de ser aprovada no que tange à nossa competência.

ilt - voro RELATOR

Ex posifis, sou FAVORAVEL à aprovaçäo do projeto de Lei n.

42312019, de autoria da Nobre Deputada Joana D'arc.

E o parecer.

s.R. DA COMTSSÃO DE CONST|TU|çÃO, JUSTTçA E REDAçÃO DA

ASSEMBLEIA LEclsLATlvA Do ESTADO Do AMAZONAS, em Manaus, 01

de agosto de 2019.

Deputado SERAFIM CORRÊA - PSB

Relator
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