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da escada rolante.

Autoria: Deputado (a) JOANA D'ARC

Relator: Deputado BELARMINO LINS

I- RELATÓN¡O

Submete-se à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei n. 43212019, de

autoria da llustre Deputado Joana D'Arc que dispõe sobre a instalação de totem de

instruçäo e botão de emergência com dispositivo que interrompa o funcionamento da

escada rolante.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissäo de Constituição, Justiça e Redaçäo para análise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Ar1.27, inc. l, alínea "4"1 c/c Art.

127, S1o, inc. ll12, do Regimento lnte

t Art. 27 . As Comissões Técnicas Permanentes OS firmados no art. 26 deste Regimento, nos

limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangências temáticas: I - Comissão
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Passo a emitir Parecer, na tentativa de criar juízo de valor, conclamando os

nobres pares desta Comissão e ao douto Plenário deste Poder, para

parecer deste relator.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

Com base no que dispÕem o Art. 33, caput, da Constituição Estadua

inc. l, do Regimento lnterno4, a eminente deputada Joana Darc submete para apreciação

desta Casa Legislativa a presente propositura justificando a iniciativa, em breve síntese,

que o projeto tem por finalidade preservar a incolumidade dos cidadão, cuja segurança

deve ser resguardada.

Procedendo, então, a devida análise da constitucionalidade e da juridicidade,

apesar do louvável intuito do legislador estadual, a presente propositura não se encontra

devidamente ancorada na competência legislativa atribuída aos parlamentares nos

ditames da Constituição Federal e da Constituiçäo amazonense.

De plano, cumpre ressaltar que outras unidades da Federaçäo possuem

projeto de lei semelhante ao que está sendo proposto, conforme o Projeto de Lei 01-

00183/2019 do Município de SP/SP e o Projeto de Lei 25912017 do Município da

Serra/ES

de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de

proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhe sejam encaminhadas.
2 A*. 127. (..,) $1" A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo aos seguintes

procedimentos: (...) III - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a análise pela Comissão de

Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceções contidas

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

Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Prlblico'

Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
a Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição do Estado, admitindo-se

as seguintes hipóteses quanto à autoria: I - Deputado e ou Deputados em conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados

por Projeto;
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Diante deste cenário, observamos que a matéria ropositura é
tipicamente de interesse local, disposta no Art. 30, inc. l, da Constituiçäo Federals.

Leciona Uadi Bulos6:

Controvérsias à palte, interesse local é aquele que diz respeito às necessidades básicas e
imediatas do Municfpio.

Segundo Antonio Sérgio P. MercierT, interesse local:

"[.'.] Diz respeito ao espaço fisico do Município, ou seja, sua área tenitorial. Interesse tem a
ver com tudo aquilo que possa trazer benefício à coletividade; em linguagem comum, é
sinônimo de utilidade, proveito. Pode ser também um estado de consciéncia. No caso do
inciso em tela, trata-se do interesse priblico, particularmente o local, ou seja, no
âmbito territorial do Município, e que por isso deve estar sob sua proteção ou vigiiância,
requerendo, dessa forma, que se imponha normas próprias."

Observa-se portanto, que ao analisarmos o Presente projeto de lei, verificamos
que ele disciplina uma realidade muito afeta à capital do Amazonas, onde possui

empreendimentos, principalmente de shoppíngs, e que fazem uso de escadas rolantes em

seus estabelecimentos.

Todavia, esta não é a mesma realidade dos outros municípios do Estado do

Amazonas. Na verdade, no interior do Estado, devido à precariedade de recursos, raros

são os empreendimentos e shoppings nos municípios. E caso existam, eles não utilizam

sistema de escadas rolantes, justamente devido a ausência de estrutura e manutençäo.

Portanto, verifica-se que o assunto que está sendo disciplinado pelo presente

projeto de lei trata sobre interesse predominantemente local, com relação à Capital do

Amazonas, onde de fato possui diversos shoppings que utilizam sistema de escadas

rolantes.

Ademais, levando-se em consideraçäo o Princípio Constitucional da Separação

dos Poderes que têm suas competências ou funçöes precisamente elencadas no

t Art, 30. compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local;
o BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 4. Ed. Reformulada e atualizada de acordo com a
Constitucional n. 5712008. São Paulo: Saraiva, 2009.7 IVÍPRCIBR, Antônio Sérgio P. Constituição Federal Interpretada Artigo por Artigo, parágrafo por parágrafo. Ed.
Manole, 3^F,d.p.225.
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constitucional, em seu artigo 2o, a regra é a harmonia dos ntida pelo

sistema de freios e contrapesos, consequentemente, evitando a

poder a outro.

içäo de um

Desta forma, näo cabe a esta Casa de Leis Estadual legislar sobre assunto que

é de competência do Município, uma vez que estaria divergindo dos mandamentos

constitucionais.

Em suma, quanto aos aspectos formais de admissibilidade, verificamos que a

proposta n'. 43212019, encontra-se com vício formal de oompetência.

Desta feita, como o Projeto de Lei em destaque não está de acordo com as

normas constitucionais, cumpre esta Comissão de Constituição e Justiça reconhecer pela

inconstitucionalidade do projeto de lei.

ilt - voTo

Diante do exposto, considerando que o presente projeto näo atende os

requisitos formais exigidos pela ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO

CONTRÁR|O ao prosseguimento do Projeto de Lei no 43212019, de autoria da Deputada

Joana Darc, conclamando aos nobres pares desta Comissão e ao Plenário desta Casa

idêntico voto.

s.R. DA COMTSSÃO DE CONSTITU!çÃO, JUST|çA E REDAçÃO, Dl ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 29 DE AGOSTO DE 2019.

De utado BELARMINO LINS
Relator

soß
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