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PARECER DE COMISSÃO  Nº 297/2021

PARECER ÀS EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 600/2020

 

Projeto de Lei nº 600/2020

Autoria: Deputada Cristina Silvestri

02 Emendas Modificativas 

 

Torna obrigatória a divulgação do serviço Disque Denúncia – 180.

 

PREÂMBULO

 

O presente Projeto de Lei, de autoria da Deputada Cristina Silvestri, que tem como objetivo tornar obrigatória a 
divulgação do serviço Disque Denúncia – 180.

Ocorre que, em data de 29 de junho de 2021, o projeto de lei em questão recebeu duas emendas de Plenário. Por esta 
razão, é que as referidas emendas submetem-se agora, a análise de constitucionalidade por esta Comissão.

 

FUNDAMENTAÇÃO

 

De início, compete à Comissão de Constituição e Justiça, em consonância ao disposto no artigo 41, do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, verificar a constitucionalidade, legalidade, legitimidade do 
proponente, bem como a técnica legislativa ora utilizada:

 

Art. 41. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça:

I – emitir parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
adequação regimental e caráter estrutural das proposições; 
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O Regimento Interno desta Casa de Leis estabelece as oportunidades em que podem ser emendadas as proposições:

 

Art. 180. As proposições poderão ser emendadas nas seguintes 
oportunidades:

I – ao iniciar a discussão, desde que apoiadas por cinco Deputados; 

 

Portanto, verifica-se que foi respeitado o inciso I do artigo 180 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná.

 

Regimento Interno, em seu art. 175, prevê a possibilidade em se oferecer emendas ao projeto de lei apresentado, 
tendo como requisito essencial que a emenda guarde relação direta e imediata ou que não descaracterize a essência 
do Projeto.

 

Art. 175. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra 
proposição e se classifica em:

I – aditiva: a que acrescenta dispositivo a outra proposição;

II – modificativa: a que altera dispositivo sem modificá-lo 
substancialmente;

III – substitutiva: a apresentada como sucedânea de dispositivo;

IV – substitutivo geral: a apresentada como sucedânea integral de 
proposição;

V – supressiva: a destinada a excluir dispositivo; e

 

Art. 176. É inadmissível emenda que não tenha relação direta ou imediata 
com a matéria da proposição principal.

 

Art. 177. A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda.
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Ademais, verifica-se que as emendas apresentadas ao Projeto de Lei objetivam alterações de mérito que não afrontam 
ou deturpam o objetivo principal do Projeto, possuindo relação direta ou imediata com a matéria tratada, conforme 
determina o Art. 176, do Regimento Interno.

Assim sendo, as emendas atendem os ditames regimentais, visto que guardam relação direta ou imediata com a 
matéria do projeto inicial, não encontrando óbice ao seu prosseguimento, ante a sua Constitucionalidade e 
Legalidade.

Para fins de atendimento à LC 95/98 e em nome da otimização do tempo na aprovação das emendas, propomos 
subemenda substitutiva geral, com o intuito de compilar as emendas propostas ao texto original. 

 

 

CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, uma vez obedecido o trâmite legal, opina-se pela APROVAÇÃO das emendas apresentadas em 
Plenário, na forme da SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GERAL proposta, em virtude de sua CONSTITUCIONALIDADE 
ELEGALIDADE, bem como por atender os requisitos Regimentais e de técnica legislativa. 

 

Curitiba, 28 de setembro de 2021.

               

DEPUTADO DELEGADO FRANCISCHINI

Presidente 

 

DEPUTADO TIAGO AMARAL

Relator 

 

 

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GERAL AO PROJETO DE LEI Nº 600/2020

 

Nos termos do art. 175, inc. II e art. 180, inc. II, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
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Paraná, apresenta-se subemenda substitutiva geral ao Projeto de Lei nº 600/2020: 

Dispõe sobre a divulgação do serviço “Disque Denúncia – 181” no Estado 
do Paraná.

 

Art. 1ºFicam sujeitos a divulgar o serviço “Disque Denúncia – 181” os seguintes estabelecimentos:

I – hotéis, pensões, motéis, pousadas e outros que prestem serviço de hospedagem;

II – estabelecimentos comerciais voltados ao entretenimento e alimentação, tais como casas noturnas, casas de show, 
bares, restaurantes, lanchonetes e similares;

III – clubes sociais e associações recreativas ou desportivas, cujo quadro de associados seja de livre acesso ou 
promovam eventos com entrada paga;

IV – agências de viagens e locais de transporte em massa;

V – salões de beleza, casas de sauna e massagens, academias de dança, ginástica e atividades correlatas;

VI – postos de serviço de autoatendimento, abastecimento de veículos e demais locais de acesso público e para os 
que se localizam junto às rodovias;

VI – condomínios residenciais;

VIII – estabelecimentos comerciais.

Parágrafo único. O serviço “Disque Denúncia – 181” será divulgado por qualquer meio físico ou eletrônico, contendo 
informações gerais do serviço, com destaque ao número “181”, inclusive com a fixação de cartazes na entrada ou no 
interior das dependências dos estabelecimentos.

Art. 2º A inobservância ao disposto nesta Lei, sujeitará o infrator às seguintes sanções:

I – advertência por escrito da autoridade competente;

II – multa no valor de 10 (dez) a 100 (cem) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná – UPF/PR.

§1º O valor da multa prevista no inciso II, deve levar em conta a capacidade financeira do estabelecimento infrator, a 
existência de notificação prévia e a reincidência.

§2º O valor arrecado por meio da aplicação da pena de multa será destinado ao Fundo Especial do Sistema Único de 
Segurança Pública (FUNSUS/PR)

Art. 3º O Poder Executivo, no que lhe couber, poderá regulamentar esta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
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Curitiba, 28 de setembro de 2021

 

             TIAGO AMARAL

                                             Deputado Estadual

DEPUTADO TIAGO AMARAL

Documento assinado eletronicamente em 28/09/2021, às 14:56, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 297 e o 

código CRC 1D6E3E2B8F5F1BC
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INFORMAÇÃO Nº 986/2021

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 600/2020, de autoria da Deputada Cristina Silvestri, recebeu duas 
emendas de plenário na Sessão Plenária (Sistema de Deliberação Misto) do dia 29 de junho de 2021.

Na reunião do dia 28 de setembro de 2021, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela 
APROVAÇÃO das emendas na forma da subemenda substitutiva geral.

 

 

Curitiba,1° de outubro de 2021.

 

Rafael Cardoso 
Mat. 16.988

RAFAEL LENNON CARDOSO

Documento assinado eletronicamente em 01/10/2021, às 18:22, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 986 e o 

código CRC 1C6C3D3C1B2B3EA
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DESPACHO - DL Nº 588/2021

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Diretoria de Assistência ao Plenário.

 

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 04/10/2021, às 10:44, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 588 e o 

código CRC 1F6B3A3B1B2E3FC
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