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Dispõe acerca dos assentos dos veículos de transporte
público no Estado do Ceará, para torná-los preferenciais aos
idosos, às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade
reduzida, bem como às mulheres grávidas ou com criança de
colo, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Todos os assentos dos veículos de transporte coletivo público no Estado do Ceará serão
preferenciais aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às pessoas com necessidades
especiais ou mobilidade reduzida, bem como às mulheres grávidas ou com criança de colo.

Parágrafo único – A configuração atual dos assentos prioritários poderá ser mantida, não sendo
necessário estender a identificação para os demais assentos.

Art. 2º – Os avisos serão afixados ao longo dos veículos, em locais de fácil visualização dos usuários do
transporte coletivo público, contendo as instruções sobre os assentos que são todos preferenciais.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

 

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem por escopo estabelecer que os assentos dos veículos de transporte coletivo público
no Estado do Ceará serão preferenciais aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às
pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, bem como às mulheres grávidas ou com
criança de colo.

Assim, a apresentação da proposta faz-se necessária pois é uma forma de contribuir no processo
educacional da população cearense, haja vista que o idoso ou pessoa com necessidade especial, por
exemplo, se sujeitam a ter que ficar em pé durante as viagens no transporte coletivo, enquanto que o
passageiro mais jovens acabam por ocupar o assento.
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Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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CUMPRIR PAUTA. 
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PROJETO DE LEI Nº 353/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “DISPÕE ACERCA DOS ASSENTOS DOS VEÍCULOS DE
TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO NO ESTADO DO CEARÁ, PARA
TORNÁ-LOS PREFERENCIAIS AOS IDOSOS, ÀS PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS OU MOBILIDADE REDUZIDA, BEM COMO ÀS
MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇA DE COLO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

 

 

 

P A R E C E R

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo Senhor Projeto de Lei nº 00353/2021

, que Deputado André Fernandes “Dispõe acerca dos assentos dos veículos de transporte coletivo
público no Estado do Ceará, para torná-los preferenciais aos idosos, às pessoas com necessidades
especiais ou mobilidade reduzida, bem como às mulheres grávidas ou com criança de colo, e dá
outras providências.”

 

 

DO PROJETO
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Dispõem os artigos da presente propositura:

 

“Art. 1º – Todos os assentos dos veículos de transporte coletivo público no
Estado do Ceará serão preferenciais aos idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida,
bem como às mulheres grávidas ou com criança de colo.

Parágrafo único – A configuração atual dos assentos prioritários poderá ser
mantida, não sendo necessário estender a identificação para os demais assentos.

 

Art. 2º – Os avisos serão afixados ao longo dos veículos, em locais de fácil
visualização dos usuários do transporte coletivo público, contendo as instruções
sobre os assentos que são todos preferenciais.

 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.”

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

Justifica o ilustre Parlamentar que:

 

“O presente projeto tem por escopo estabelecer que os assentos dos veículos de
transporte coletivo público no Estado do Ceará serão preferenciais aos idosos
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às pessoas com necessidades
especiais ou mobilidade reduzida, bem como às mulheres grávidas ou com
criança de colo.

 

Assim, a apresentação da proposta faz-se necessária pois é uma forma de
contribuir no processo educacional da população cearense, haja vista que o
idoso ou pessoa com necessidade especial, por exemplo, se sujeitam a ter que
ficar em pé durante as viagens no transporte coletivo, enquanto que o passageiro
mais jovens acabam por ocupar o assento.”

 

3. ASPECTOS LEGAIS

 

 A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis
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“Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, ”:“in verbis

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

 

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“   ”ex vi legis

 

“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação”

 

3.1 – DA INICIATIVA DE LEIS

 

A iniciativa de leis pelo Parlamento Estadual está prevista no art. 60, inciso I, Constituição Estadual:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I - aos deputados  estaduais”

 

3.2 – DO PROCESSO LEGISLATIVO

 

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in verbis:
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“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(.....)

III – leis ordinárias”

 

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

 

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(.....)

II – projeto:

(.....)

b) de lei ordinária;

(.....)

 

Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:”

(.....)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência
do Poder legislativo, com a sanção do Governador do Estado”.

 

4. DO PARECER

 

4.1 – DAS COMPETÊNCIAS E DA MATÉRIA

 

A presente proposição, conforme já fora elencado, tem por objetivo determinar que todos os assentos dos
veículos de transporte coletivo público no Estado do Ceará sejam preferenciais aos idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida,
bem como às mulheres grávidas ou com criança de colo.

 

Observa-se, de início, que a presente proposição guarda consonância com as disposições da Lei nº
13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e Lei nº
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10048/2000, de sorte que cabe a inciativa de leis ao Estado no sentido de buscar assegurar às garantias de
acesso e locomoção às pessoas dos grupos que indica, considerando-se os permissivos relativos à
legislação comum, concorrente (art. 23, II e 24. XIV) e suplementar (art. 25, parágrafo 1º da CF) contidos
da Constituição Federal:

 

Estatuto do Idoso

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade
dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. (...)

§ 2  Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservadoso

10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a
placa de reservado preferencialmente para idosos.

 

 

- Lei 10048/2015

 

Art. 3  As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporteo

coletivo reservarão assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes,
lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por
crianças de colo.

(...)

Art. 5  Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após doze meses dao

publicação desta Lei serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior
das pessoas portadoras de deficiência.

(...)

§ 2   Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão oo

prazo de cento e oitenta dias, a contar da regulamentação desta Lei, para proceder
às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de
deficiência.

 

 

No presente caso, observa-se que já há Lei Federal ditando as regras gerais sobre o tema (Lei
10048/2015), de modo que os Estados possuem a prerrogativa de suplementá-la conforme as suas

, nos termos das disposições contidas nos artigos 24, parágrafos 1º e 2º, dapeculiaridades regionais
CF.

 

Ou seja, a competência do Estado-membro ou do Distrito Federal refere-se às normas  específicas,
detalhes, minúcias ( ). Assim, uma vez editadas as normas gerais pela União, ascompetência suplementar
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normas estaduais deverão ser particularizantes, no sentido de adaptação de princípios, bases, diretrizes a
peculiaridades regionais ( )[1];competência complementar

 

Desse modo, o que vai ser particularizado por cada Ente da Federação deve ser adaptado – e
justificado - às suas especificidades regionais, isto é, deve haver alguma peculiaridade no que se
refere às pessoas pertencentes ao grupo aqui indicado, no Estado do Ceará, que justifique a
suplementação da legislação federal nos termos pretendidos, o que não se verifica no presente caso.

 

Aqui, não obstante o inegável (e importantíssimo) intento de educar a população cearense para que
as pessoas tenham a iniciativa de ceder os seus assentos às pessoas aqui indicadas (idosos, pessoas
com necessidades especiais, gestantes e pessoas com criança de colo), o que deveria ocorrer,
inclusive, independente de legislação impositiva sobre o assunto, não há especificidade regional
(motivação específica) que justifique a suplementação da legislação federal neste tocante.

 

Outrossim, o grupo de pessoas o qual se busca consagrar com o regramento aqui proposto existe
em todo o território nacional, não havendo, portanto, peculiaridade no Estado do Ceará que
enquadre em “peculiaridade regional” a suplementação pretendida com a presente posição.

 

Portanto, a falta desta motivação específica (peculiaridade regional) no caso vertente limita a
prerrogativa do Estado do Ceará em suplementar à norma federal às suas especificidades
regionais, o que enseja, portanto, na sua inviabilidade constitucional.  

 

Ademais, ao dispor sobre  os veículos de transporte coletivo público, o Projeto em estudotodos
acaba por regular também o transporte público urbano municipal, de modo que é competência dos
Municípios deflagrar a iniciativa de leis acerca desta temática, por ser serviço público de interesse

, conforme determinação contida no art. 30, I, V, da CF:local

 

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;      

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial;
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Nesse diapasão, importa reforçar que o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as
entidades do Estado Federal, segundo José Afonso da Silva, é o da , pela qualpredominância de interesse
cabe à União as matérias de interesse nacional, enquanto compete aos Estados as matérias de interesse
regional e aos Municípios as matérias de interesse local.

 

No sistema da Constituição de 1988, convivem a repartição horizontal e a repartição vertical de
competências. Sob a orientação de repartição horizontal, foram relacionadas as competências da União,
no campo matéria e legislativo, permanecendo os Estados com as competências remanescentes e os
Municípios com as competências definidas indicativamente (BRASIL, 1988, arts. 21, 22, 25 e 30). Há,
ainda, previsão de domínios de execução comum, em que pode ocorrer a atuação concomitante e
cooperativa entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Art. 23). No campo legislativo, foram
definidos domínios de legislação concorrente, nos quais a União estabelece as regras gerais, a serem
suplementadas pelos Estados, Distrito Federal e pelos Municípios (Arts. 24 e 30, II).[2]

 

Outrossim, os Municípios possuem autonomia, assim como dos demais entes federativos, a qual divide-se
em quatro capacidades: auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação; e, conforme
a prerrogativa legislativa constitucional lhe conferida pelo Art. 30 da CF, pode legislar sobre assuntos de
interesse local, assim como organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, o que
engloba o assunto abordado no Projeto em estudo.

 

Acerca da definição de “peculiar interesse local” dos Municípios, leciona CRETELLA JÚNIOR[3]:

 

“Se  Município é a pessoa jurídica de direito público interno encarregado da
é claro que a regra do “peculiar interesse” vai fixar aAdministração local, 

competência daquele sujeito de direito público. Sabendo-se que “peculiar
interesse” é predominância, prevalência, primazia e não exclusividade (porque
não há   que não seja ao mesmo tempo  ), impõe-se aassunto local assunto geral
conclusão lógica e jurídica de que a competência do Município, em regular
determinado assunto, é fixado pela “peculiaridade”, “singularidade”,
“prevalência” ou “primazia” da matéria regulada.”

 

Nesse mesmo trilho, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tratando especificamente
acerca de transporte urbano:

 

“Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a
prestação de serviços de transporte intermunicipal. (...) A prestação de
transporte urbano, consubstanciando serviço público de interesse local, é
matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios, não cabendo
aos Estados-membros dispor a seu respeito.

[ADI 2.349, rel. min. Eros Grau, j. 31-8-2005, P,  de 14-10-2005.]DJ 
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=  RE 549.549 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 25-11-2008, 2ª T,  deDJE 
19-12-2008”

 

Portanto, o Projeto em estudo padece, também, de vício de constitucionalidade formal[4], mormente
que acaba por adentrar em matéria cuja regulação deveria partir dos entes Municipais do Estado do Ceará,
o que viola, outrossim, o princípio da separação dos Poderes consubstanciado no art. 2º da CF, e obsta o
seu regular processamento nesta Casa de Leis.

 

5. CONCLUSÃO

 

Diante do todo exposto, somos pelo  ao regular trâmite do projeto em análise,PARECER CONTRÁRIO
em razão da falta desta motivação específica (peculiaridade regional) a desaguar na
prerrogativa/possibilidade do Estado do Ceará em suplementar à norma federal (  quantoLei 10048/2015)
às  suas especificidades regionais, o que enseja, portanto, na sua inviabilidade constitucional, bem como
por conter vício de iniciativa formal (acaba por adentrar em matéria cuja iniciativa de leis compete aos
municípios - art. 30, I, V, da CF), além de malferir o Princípio da Separação dos Poderes,
consubstanciado no art. 2º da Carta Magna Federal.

 

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ

 

[1] http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista53/competencias.htm

[2] https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198704/000897830.pdf?sequence=1

[3] CRETELLA JÚNIOR, José.   São Paulo: Editora Universitária de Direito, 1975, p.Direito Municipal.
71

[4] O vício de inconstitucionalidade formal refere-se ao procedimento ou forma de elaboração da
norma. A inconstitucionalidade ocorre pelo desrespeito das regras previstas na constituição para a
criação de uma Lei ou norma (processo legislativo).

O vício formal que ocorre com mais frequência é o vício de iniciativa, no qual o projeto de lei sobre
matéria privativa ou reservada a uma determinada autoridade é proposto por pessoa que não tem a
competência exigida. Ex: parlamentar que propõe lei de competência privativa do governador do
E s t a d o .
(https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/vicio-de-inconstitucionalidade)
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ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO

14 de 23



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 353/2021 - ENCAMINHAMENTO À PROCURADORIA GERAL

  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  27/09/2021 11:04:38  Data da assinatura:  27/09/2021 11:04:44

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
27/09/2021

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

15 de 23



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 353/21 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJ

  Autor:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Usuário assinador:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Data da criação:  29/09/2021 10:18:32  Data da assinatura:  29/09/2021 10:18:38

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
29/09/2021

Acolho o parecer da Consultoria Jurídica.

À CCJ.

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR

16 de 23



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATOR EM PROJETO NA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Usuário assinador:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Data da criação:  07/10/2021 10:13:12  Data da assinatura:  07/10/2021 10:13:20

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
07/10/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JULIOCESAR FILHO

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 353/2021

 

DISPÕE ACERCA DOS ASSENTOS DOS
VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO
PÚBLICO NO ESTADO DO CEARÁ, PARA
TORNÁ-LOS PREFERENCIAIS AOS IDOSOS, ÀS
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS OU
MOBILIDADE REDUZIDA, BEM COMO ÀS
MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇA DE
COLO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do  proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual dispõe acercaProjeto de Lei nº 353/2021,
dos assentos dos veículos de transporte coletivo público no Estado do Ceará, para torná-los preferenciais
aos idosos, às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, bem como às mulheres
grávidas ou com criança de colo, e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Lei o autor destaca que "O presente projeto tem por escopo estabelecer
que os assentos dos veículos de transporte coletivo público no Estado do Ceará serão preferenciais aos
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idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às pessoas com necessidades especiais ou
mobilidade reduzida, bem como às mulheres grávidas ou com criança de colo”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer contrário à sua regular tramitação, por entender que não se encontra
em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
projeto ora examinado.

Referido Projeto de Lei dispõe acerca dos assentos dos veículos de transporte coletivo público no Estado
do Ceará, para torná-los preferenciais aos idosos, às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade
reduzida, bem como às mulheres grávidas ou com criança de colo, e dá outras providências.

A matéria em apreciação é de competência dos municípios, conforme o previsto no art. 30, I, da
Constituição Federal de 1988, uma vez que trata sobre assuntos de interesse local, bem como a
suplementação da legislação, além de tratar sobre o transporte coletivo, conforme se observa:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de

;transporte coletivo, que tem caráter essencial

 

Além disso, a Lei Estadual nº 10.048/2015 já traz as diretrizes acerca da preferência de idosos em relação
ao transporte coletivo, podendo somente ser suplementada, e não inovada. Logo, verificamos vício formal
insanável na matéria.

Diante do exposto, em relação ao , convencido da sua ilegalidade eProjeto de Lei n° 353/2021
inconstitucionalidade, apresentamos o  à tramitação da matéria.PARECER CONTRÁRIO
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É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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