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PROJETO DE LEt N'587/2019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA D,ARC

RELATOR: DEPUTADo SERAFIM CORRÊA

DISPöE sobre a criação do Banco de Dados de

Doação lnter vivos no Estado do Amazonas.

PARECER

I - RELATÓN¡O

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

Projeto de Lei n" 587/2019, que dispöe sobre a criação do Banco de Dados de Doação

lnter vivos no Estado do Amazonas.

Tal propositura foi apresentada no dia L1./09/201,9, sendo incluído em

pauta nas reuniões ordinárias dos dias 18, L9 e24 de setembro 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"'c/c Art' L27, $ 19, inciso lll'1do

Regimento lnterno, para a emissão de parecer sobre a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

É o relatório.

NDAMENTA

1 Arl.27, 'As comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art,26 deste Regimento, nos limites

estabelecidos na constituição Estadual, com as seguintes denominaçöes e abrangências temáticas: I - Comissão 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 Art.127. (..') S1s e A proposição é despachada às comissões pelo presidente da Assembleia, o bedecendo aos segu

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

Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste
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O projeto de Lei sob ne 58712Aß tem a finalidade de incluir dados de

todos os doadores vivos, seguindo os padrões do Sistema Nacional de Transplantes.

Cabe a esta Comissão analisar as proposições quanto à sua juridicidade,

abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica

legislativa.

Nesse contexto, a matéria foi editada na competência legislativa

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, visto como se afeiçoa ao

artigo 24, parágrafo 2e', da Carta Política,

De outra parte, no que tange a remoção de órgãos, tecidos e partes do

corpo humano para fins de transplante e tratamento, a Lei ne LO.2Lt, de 23 de março

de 2001 que, ainda hoje, em seu artigo 9eo, da disposição de tecidos, órgãos e partes

do corpo humano vivo para fins de transplante ou tratamento'

Nesse alamiré, a proposição nada tendo feito senão criar um Banco de

Dados de Doação lnter vivos, reforçando a aplicação da Lei n. tO.2tt, de 23 de março

de 200L, que já regula as regras da proposição em questão, não merecendo restrições,

à medida que não se contrapõe ao nosso ordenamento jurídico.

Diante dos fatos, somos compelidos a considerar a proposição em

condiçöes de ser aprovada no que tange à nossa competência'

il I - VOTO DO RELATOR

3 Art. 24. compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal concorrentemente sobre: (.") I 2e - A competência da União para

legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

4 Art. 9s. É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo

fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau, inclusive, na fo

artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula
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Ex positis, sou FAVORÁVEI ¡ aprovação do Projeto de Lei n" 58712Ot9, de

autoria da Nobre Deputada Joana D'arc.

E o parecer

Manaus, 26 de novembro de 2019

Deputado SERAFIM CORRÊA - PSB

Relator
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