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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Comissäo de Comissão de Gonstituição, Justiça e Redação

PARECER

Projeto de Lei n" 629l2OLg

AUTOR: Deputado João Luiz

RELATOR: Deputado Wilker Barreto

INSTITUI a Política Estadual de Promoção

da Educação Socioemocional.

I. RELATóRIO

O Projeto de Lei ne629/2O19 que institui,no âmbito do Estado do Amazonas, a

Política Estadual de Promoção da Educação Socioemocional.

OEminente Deputado João Luiztomou a iniciativa de apresentação do referido

Projeto de Lei, com justificativa extremamente plausível, tendo em vista que

beneficiará de forma absolutamente significativa a todos estudantes das escolas que

optarem por aderir à Política instituída pelo presente Projeto de Lei.

Ressalta-se que a propositura não se trata de uma obrigação às Escolas do

Estado, menos ainda aos estabelecimentos de ensino particulares, se trata de uma

opção de aceitação, ou não aceitação da Política por este Projeto de Lei lnstituída,

conforme será exaurido em momento oportuno.

Em seguida a propositura foi encaminhada à Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação desta Nobríssima Casa.
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A justificativa se encontra anexa

É o relatório, como usual, sucinto.

Portanto, passo a opinar

A justificativa se encontra anexa

É o relatório, como usual, sucinto

Portanto, passo a opinar

[ - FUNDAMENTAçAO

O presente Projeto de Lei, autuado sob o ne 629l2ot9,institui,no âmbito

do Estado do Amazonas, a Política Estadual de Promoção da Educação Socioemocional.

Consoante as determinaçöes contidas nos artigos L27,lll e L2B, lll, do

Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, incumbe a esta

Comissão, analisar a proposta quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico,

regimental e de técnica legislativa, ipsis litteris:

ArT.. 1.27. A proposição recepcionada é submetida à deliberação da Mesa

Diretora, do Presidente, do Plenário ou despachada às comissões.
lll - distribuição de matéria às comissöes 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.

Art. 128. A tramitação ordinária se submete aos seguintes prazos:

lll - cinco dias para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação efetuar a

análise da compatibilidade jurídica, havendo emendas aprovadas pelas
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comissões, após o exame preliminar de constitucionalidade da proposição;

Portanto, passo à análise de admissibilidade deste projeto.

A iniciativa do Eminente João Luiz é de inolvidável relevância a todos os

estudantes do Estado do Amazonas, concedendo-lhes benefícios para que possam

participar das competições sem que sejam prejudicados na seara acadêmica,

inexistindo óbices Constitucionais, uma vez que de relevante importância ao Estado do

Amazonas.

Nesse sentido, é de imperiosa menção que ao Estado, e às famílias, cabe

o asseguramento da saúde de cada criança/adolescente e, principalmente, sendo um

dos objetivos prioritários do Estado, o direito à educação, corolário do artigo 227 da

Constituição da República Federativa do Brasil, ipsis litteris:

Aft.227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respe¡to, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

No que tange à Capacidade Legislativa do Estado, observa-se que o

artigo 26, coput, da Lei 9.394/t996, comanda, in verbis:

Art.26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do

ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da

cultura, da economia e dos educandos. [Grifei]
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O Legislador lnfraconstitucional instituiu um direcionamento no artigo

35-4, $ 10, da referida Lei, observa-se:

Art.35-4. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de
aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional
de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: [...]
5 1e A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do arl.26,
definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base

Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico,
econômico, social, ambiental e cultural. [.,.]

Consolidando os dispositivos retromencionados, observa-se o teor do

artigo 36, $ 1e da mesma Lei:

Art.36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional
Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados
por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a

relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a

saber: [...]
5 1e A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas
competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos
em cada sistema de ensino.

No que tange à impossibilidade de Legislar impondo limitações ou

obrigações aos particulares, observa-se que se trata de uma medida em que é

determinada uma opção às escolas, consoante depreende do artigo 6e do Projeto de

Lei sob análise, colaciona-se o teor do artigo:

Art. 6e. Fica a critério de cada Unidade Escolar adotar a referida política no
seu projeto pedagógico. [Grifei].

Destarte, inexistem óbices constitucionais e legais para a aprovação do

Projeto de Lei em análise, tratando-se, na verdade, de verdadeira medida de ajuda
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para que as crianças e jovens do Estado do Amazonas se tornem emocionalmente

preparados para enfrentar os desafios diários.

Nesse toar, é imprescindível a aprovação do projeto de Lei em análise.

Por fim, tendo em vista toda a fundamentação supramencionada,

havendo óbice de ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei ne 6AqPOI9.

ilr - voTo

Nesse toar, tendo em vista toda a fundamentação supramencionada,

havendo óbice de ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei ne 629/201.9.

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

REDAçÃODA ASSEMBLETA LEGTSLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23

de outubro de 20L9
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Deputado Estadual

Líder Da Mino


