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PROJETO DE LEI N9 575/2019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

ESTABELECE diretrizes para o incentivo

à contratação de jovens tutelados para

o mercado de trabalho no Amazonas.

PARECER

I. RELATÓRIO

A ilustre Parlamentar Joana Darc toma a iniciativa de propor o presente

Projeto de Lei ns 575/2019, que dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes para o
incentivo à contratação de jovens tutelados para o mercado de trabalho no Amazonas.

A presente proposição foi incluída em pauta nas reuniões ordinárias dos

dias Ll-, 12 e L7 de março de 2019, não recebendo emendas.

A justificativa da proposta foi devidamente anexada.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a"
c/cArt. !27,5!e, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

A proposição em análise trata acerca da instituição das diretrizes de
incentivo ao Primeiro Emprego para assegurar a inclusão de jovens tutelados, oriundos
de internatos, orfanatos e abrigos, no mercado de trabalho.

' Arl.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: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposiçöes sujeitas à apreciação da Assembleia e
de matérias que lhe sejam encaminhadas.
Arl.t27. (..,) $fe A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribu¡ção da matéria às co permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, q

jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.
ue ua o exame de admissibilidade
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Ainda, na justificativa, cita que muitos jovens oriundos dessas institu

são desprovidos de muitas oportunidades, sendo bastante problemática a manutenção
dos mesmos nas escolas, bem como de possuírem uma estrutura familiar adequada.

O Projeto de Lei, ora apresentado, conforme a Autora, é um instrumento
produtivo, atuando como propulsor de uma educação mais oportuna, com transmissão
de valores e autoestima, tirando-os da informalidade e ociosidade.

Em questão de análise no âmbito desta comissão, a propositura situa-se no
campo da competência concorrente, nos termos do art. 24, XV, da Constituição
Federal2 e do art. 18, XV, da Constituição do Estado do Amazonas3.

É de conhecimento de todos que o jovem almeja sua inserção no mercado
de trabalho, porém muitas das vezes isso não é uma tarefa fácil. A inclusão no âmbito
profissional proporciona crescimento, aprendizado, autoconfiança e, principalmente,
responsabilidade profissional e pessoal. Essa tarefa, no entanto, raramente é fácil,
sobretudo para aqueles mais necessitados, como os que vivem em orfanatos e abrigos.

Em detida análise, a proposição legal não contém vícios de iniciativa. Além
de não se enquadrar em uma das hipóteses de iniciativa legislativa privativa do Poder
Executivo, nos termos da Constituição Federa de 1988 e do art. 33 da Constituição do
Estadoa e do art. 87,1, do Regimento lnternos deste Poder Legislativo.

Quanto à juridicidade, em face o exposto, vislumbra-se que o pretendido
pelo projeto de lei em análise não vai ao encontro da jurisprudência ou legislação
existente.

No que tange à técnica legislativa, o projeto em questão não encontra
óbice nos requisitos da Lei Complementar Federal ns 95/98, na qual dispõe sobre a

elaboração, a redação, a alteração das leis.

' Arl.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XV-
proteção à infância e à juventude;
t Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar

concorrentemente com a União sobre: XV - proteção à infância, à juventude e ao idoso;
o 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

e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
t Art. 87. A apresentação de projetos respeita a iniciativa
Estado, admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à aut
conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;

privativa, termos da Constituição do

oria: I putado e ou Deputados em
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ilr - coNcLusÃo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em
conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de
Constituição, Justiça e Redação - CCJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do
presente projeto de lei.

É o parecer.

Manaus, 2 mbro d.e 201.

DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

Relator


