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A PEC recebeu duas emendas:

- o Substitutivo IntegÍal n." 1 (fls. 10/10-v);
- o Substitutivo Integral n.' 2 (fls. 1 1/12-v).

Com as duas emendas nos autos da PEC, a Presidência da Mesa Diretom se mânifestou
pelo acolhimento de ambas, vindo anunciar o decidido ao soberano plenário desta Casa de Leis,
confome determina o aj1lgo 342,1'pafte, do RIALMT ("Na primeira sessão otdinária em sesuída
à expiracão do prazo a oue alude o erÍíso anÍerior. o Presídente anunciard, fio Expediente. as
emendas acolhidas após o que as passara, ju tafiente com a ptoposÍa, à Conlisslo de
Constituição, Justiça e RedaÇão, para dentro de dez dias opinal sobre sua legitimidatle"
gdfamos).

A PEC e os seus Substitutivos lntegrais foram, então, encaminhados a esta Comissão de
Constituição, Justiça e Redação - CCJR, que os recebeu em 20104/2022 (fl. 13lv),

I - Relatório

A prcse[te Iniciativa fo1lid,a en 23/0312022, sendo recebida e registradâ pela Secretaria de
Serviços Legislativos - SSL na mesma data, segundo a fl. 02 dos âutos.

A Proposta de Ernenda à Constituição (PEC) iài oolocada sobre a Mesa Diretora em
23103/2022 pelo tempo de duração de l0 (dez) scssõcs, cujo prazo foi cumprido err. 01,()4t2022,
conloúne consta de . 13/v (altigo 341 do Regimento Intcmo da Assernbleia Lcgislativa de Mato
Grosso).
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Submete-se a esta Comissão o projeto de Ernenda Constitucional n..2/2022, <ie autoria clo
Dcputado Faissal, â fim dc apresentar o seu parecer quanto a rcgitimidadc da citada pr.opositura
(atl.igo 312, calut. in /ir?, do RIALM'|: texto intcgral do dispositivo cstá acima transcrito).

De acoldo com o original do Projeto etn rcÍêrência, ele ,,Acrcscentâ 
o Inciso XIII ao artigo

66 da constituição do Estâdo de Mato crosso", a fim de incluir.rais uma cornpctê,cia lcgislativa
para o senhor Covemador.do Eslado c definir quc depencie dc autorização legal toda e clualqucr
co[ccssão de prcstaçio dc serviços e obras públicas.

A PEC aprcsenta sua Justificatjva nos scguirltes tcmos:

Q ando d Ádninistração Públici pretende truns/erir a execução de detenlinaclo
seryiço público de sua competência pafti a iniciatit,a pritada pode Jazê-lo
wdiante (tutorizaÇào- t'(rmi\\ào ou t onreçs(io.
Segundo a prcvisào do aríígo 2o, II, d(i Lei no 8.987, de t3 de íeyereirc tle 1gg5,
que "Dispõe sobre o regifie de concessão e permissiio da prestdção de senriços
públicos pi,eyisto no afl. 175 dd ConsíituiÇão Federal, e dá outtcts proyidêncids.,',
concessão de serviço público "é d írunsíerêncío da prestação de ieniço público,
íeíta pela União, Estados, Distiío Federal e Mblicípíos, nedídnte concorrhLict, ct
pessoa jurídica ou consórcio de enpres.ts, que demonstre capacidade para o seu
desempenho, por sua conto e risco e por prctzo determinqdo".
OÍufidamento constitucional para a concessão de serviços públicos encofitra-se no
a . 175 da ConstitltiÇão Federal, segndo o qual ,,incümbe do pocler público, na
.forma da lei, diretanenle ou sob regüne de concessÍ;o ou pennissão, semprc
.tlraús de licítaÇão, a pre:taÇão de seniço.t públicos,'.
A obfigltoriedade de lei aüíotizatiya, da qudl trata a plesente proposta de emenda
cc)nslítucioncl, decorre dirctameníe dcr interpretaçdo do rcíerido art. l Z5, por meio
da qual a expressiio "naforma da lei aduz a heLessidade cle eÍ|iÇão de and lei de
eíeilos concrutos que ligure cotno condição par(! a delegaÇão conttutual (le

Boa parle da doutri a entende inaíast^'el a dutorização legi:latiya paru !1
delegtção, por concessão ou pennissão de seryiço púhlico por decorrêncii tto que
está estabeleciílo nd próp a Consíituição Federul. Nesle se t lo, yale transcreyer
o enlendimenlo da Ministru Cánnen Lúcia Afitunes Rocha:

"Como o seniço ptiblico é atirida.te tihtlaÍizada por una das entirtadel púbticas
.tatadds rle cdpaci.ldd. política, wle íliz.t, é .te .anpetência pinárid e
intrunsíeúel de pe:tsoa política sonente pelo necanismo ínspiru.to no siste^a de
checks akd tulances se pode cagitar.da sua trundetêncid .te execução aa paúicutal
concessianátio ou pernissiontuio. E que u *ecução .lo seniço é n clos momentos
do exercicia daq ela conpetência; canstitui o instante em que a atividade é
entregue ao paÍtic lat. I.ago, o Potld e\ecutiro, ao q al compete pti ária ou
tipi.anente a attui.lade administrattua estatal (em cujo seio repauso aquete
seniço), não pade decidit política e isotddanente pela íoma de sua prcstação
indircta, enneAando sua avcução ao particulaÍ, seh que antes se s hhete ao
controle de outrc das padercs- na c.tso, o PodeÍ tegislati|a-. ED cuja se.le reside e
se exeÍce a canpetência paÍa delinr., eü níwl intaconstítucionat, as ati dades
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insetidaÍ no rol dos serriços pliblicos. Á autori?rçõo tegistativd pté,ia paÍd a
ndnsferênctu de atúhuição contratada de prestaçãa i dircía de seniço púbtico pelo
pa ic laÍ é un instrunenío do sistena de teios e contrcDesos. ddota.to- nas
denocrac$ co4tcnp"ràhcat. pLr crçc ,,,r,u.cnro. tnp"dc-;e qu, ú E atJa. rntqualquer de suas pessoas potíticas, ausente-§e de seniços ptibtiios que ttetan-ser
dirclanente prcstados e apresente-se en atfuidades que podeÍiah, sem qualq el
diliculdúde au embdruço, sü bem prestadas pot pt1lucutdt?.s intercsddos erl
êolahorut can a ÁdninísttuçAo públicd_ Àdemais, a aíiyidade de a?ção petaío%a
de pÍestaÇão de seniço público é de natureza potírico-sovernineniat. i esse
devmpaho nào dà a.aryo c'ctusivo d. Toder Fie, urivo nrs no.tctos
conte p.,tâneos, senão que ehtrcgue à ação conjunta do!, p.xleres hamônicos t1o
Estado." (srile,

A respeito do tend trttado peh presente pft,po§ía, temos tar bén importante lição
do ProÍ Maryal Justen Filho, interta na obra "Concessões de Sen'içis públicos":

''A decieão de transfetit a geeão do seniÇo para paticulates enwtle, portanto,
intercsses huito relew tes e.le naturcza trunscendenle. Não se trutd de decisão
insetida na órbita de catryeíôncia.lo poder Erecúivo. De?ende do exane,
aprayaÇdo e rcgulahentação da Podü Legislativo, atrctvés de cuja ndniíestaçõo
tetrutd-se d concordância do poro à alíelnatiw adota.la. Á prcrisiío .lo arí. 175 à
disciplina da prestaÇão tlo seniÇo attufis de lei não se rctaciana apends can o
princípio da legali.lade da aú. 5". Tíata-se cte recanhecet que a pow, attnés do
Padet Legislath)o, .é único íitülar das escothas acerca da Íomd de gestão das
seniços públicos. E que esses seniços se destinam a assegurar o ben do poyo, u
elininação .las carências indivj.luais e rcsionais e a inÂtitucionatizacão de un
E'tado D"t o.tàn.o ?ur i:n. nào l. üdniftn deci\ô,, púrchiekte, opcnat do
Podet E:eecutito ainda que ídnbén esse sejd iktegrada pat teprcsentants do
poro- Mas o conj nto de óleõas destinado ú yacatiztt t! yontade poputü é
especiJicanente o Poder Legislatiyo. Não é pasívet, portanto, adniti que d
outorqid de concessões e pernissões de serviÇas públícos derive e\clusiwnente rte
ato ddninistratbo, sen prévia atnotização e rcgulaÇõo atraús cte teí. tnterpretaçõo
distinÍa .listorce a esítuíurafun.lanent.i do Estado hÍasiteila e toúa,azia a reg.a
do a/t. 175 da Constituição."

A partír da yígêncíd da Lei Federal no 9.071, de 07 de julho de 1995, que
"E:tabelece normas pala outorga e prorrogações das concessões e permissões de
seniÇos públicos e dá outrus proüdêncids", confonne preceiíua o afl. 2ô, passou-
se a exígir de todos os entet íederados d ediÇão de lei auÍorizatiya para a
c()ncessAo de seryíços públicos. Esso exigêficia é corroboratla pela doutrina, como
acefilua Celso A tônio Bandeirc de Mello:

"Á Lei 8.987, de 13.2.95, nõo nenciana a necessid.tde de lei autoiza.jora: nen pot
isto pa.let se-ia ?/etcindt de íat e\igência. CunpÍe /ek r, entíetanto, que a Lei
9-074, de 7.7.95, eú seü ad. lo, íez un alrclanento .te seniços passíyeís de sercDl
concedidos, e no an. 20 deixou estanpdddnente claro seÍ yedado à Unjão, L\tatlos.
Disiito Federal e Mühicípios outoÍEarcn concessão ou peruissão sen tei q e as
auíorize e lixe os rcspectiyos ternos, íessdbando apenas ds autorizc!Ções iá
.nnsonrcs s, to das Constifiti\j,, au da\ rcsplctivr\ I ci\ Orgànnas."

Á obtigalofiedade de lei autorizatit'a para t! presíação Lle seniços púbticos, por
nrcio da delegaÇão co íratual a operadorcs priyados, ílecote ainda do yincípio
dd legalidade. ConÍonne esse principio, (lue é m dos pilarcs da Administtação
PúblicÍt, toda d dtuaÇão das entidades e órgãos públícos precka estar
expresstTnente dutorízadd e enqüadr«d« por leí. 3e d aluação da Ácl linislração
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Pública, por meio de seta entes e órgãos ad inisíraíiyos, é rinculoda à lei,
eníefidemos que condíção rimilor deye se dat no lifibíío da trunsÍerê cia de
seryiçts e atiridades para atorcs príyados.
Ádemaís, cctba a mencíonarnos qae d contratação cle um seryiço público pot meio
da concessdo dew guanlar si etria com o trqíamento legist;üyo coníerido à
reíomada dos sen,iços públicos por meio de encarrpaçào, que clepende de
dltlriz!ção legislatí'a pléria coníorme preceiÍua o art. 37 da Cinstituição
Federul: "Considera-se e campação retomada rlo seryiço pelo pt)der concedente
durante o prazo da cctncessão, por ttlotí,ro de interesse púbiico, edianíe lei
ctutctrizaífua especifica e após prévio pagamento da indenizaÇão, na Íorna do
ofíígo anteríor. "
Por frm, cumpre asseyerdr que, no ámbilo do Estado de Mato Grosso a erigénck)
de autoriztlÇão legÍtl para concessão de set-viços púbticos j(i é o.lotd(ta pela nossa
Constituição que na alínea a, incí:o X do att. 25, prcceitua caber à Assembleia
legislati,ra, com sa Ção clo Goternador, dispor sobre itatéria fnan@íra, podenÍlo
autorizar a concessão de sentiços públicos.
Díante do exposto, sdlieníando que o poder Legislaíiw não prdíicará esses atos in
concreto, limitltldo-se d a torizar, ou níio, sua ptótica pelo cheÍe do execütiyo,
conlo com o apoio dos obres potes para a aproyação rla presente emenda
consíitucional

Já a Justificativa do Substitutivo Integral n.o 0l é a seguinte:
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O prcseníe substitatíyo integtdl úsa dpi orar d rclaÇão da ementa e retificar
díspositiyo aüescentddo pela Emefida Constitucional n" 02/2022.
Desta Íeíto, é imprcscindíyel a dproraÇão da matéri.t e, p(tra tanto, conto com o
apoio dos nobres pares paru sua aproyação.

Já a Justificativa do Substitutivo Integral n.o 02 é basicamente a mesma da Justificativa do
texto original da PEC, razão pela qual ela não será reproduzida âqui.

Saliente-se que a SSL apresentou importantissima Ficha Técnica, informando que não há
em trâmite neste Parlamento proposição semelhante a que ora é analisada (fl. 09).

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiçâ e Redação CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e âltigo 369, inciso I, alínea ..a", do Regimento Intemo
desta Casa de Leis - RIALMT, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e juídico sobre todas
as proposições oferecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis.

Av. André Antônio Mâsgi, n." 06, SetorÀ- CPA CEp i 78049-901 - Cuiabá MT @MF)
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Em apertada sintese, tem-se que a pEC pretende incluir mais uma competência legislativa
para o seúor Govemador do Estado e definir que depende de autorização legal toda e q-ualquer
concessão de prcstação de serviços e obras públicas.

Vejamos as regras projetadas pelo original da proposição:

Alt 1" Fica acrescefitado o inciso XIII ao drt. 66 dct ConstituiÇão (lo Esíaclo (le
malo Grosso, con a se€?tíníe rcdação:
"Att. 66 (...) (...) X I - enyiar à Assembteia Legi:laííya prcjeío de tei sobre o
regir e de concessão ou pemlissão de serviÇos públícos.

Árí. 2o Fica acrescentado o §5. ao art. l3l da Constituição do Estado de Mato
Grosso, que passa a rigorar com o se4uínte redação:
"Art. l3l (..)
(...)

§ 5ó A concessão para presíação lje seryiços e obras públícas sujeitar_se',á ct
pr6ia dutotízaçào le gal específica. "

Àrt. 3" Esta emenda constitucionítl entrct en t,igor na data de sua publicação_

Como há dois Substitutivos Integrais propostos pelo mesmo parlamentar (Autor da pEC) _
e caso tais Emendas Substitutiva fossem válidas -, seria, então, o Substitutivo Integal n.. 02 que
deveriâ preponderar por deconência lógica da vontade do próprio parlamentar, que prefere o teito
posterior em detrimento dos textos anteriores (original da pEC e o seu Substitutiv; Iniegal n." 0l).

É aplicável à hipótese o p ncipio geral do direito de que o âto posterioÍ prevalece sobre o
anterior; é o critério da Temporalidade. Diversos julgados contidos no repertório de judspmdência
do superior Tribunal de Justiça (srJ) adotam tal critério na hipótese de eiistirem duai sentenças de
mérito.

Quer-se dizer que o STJ adota o citado crit&io, a fim de considerar válida a segtutda
sentença proferida pelo juiz (sentença mais rccente), desprezando a primeira (sentençâ menos
recente)i âbaixo, são citados dois julgados do STJ a respeito:

- Aglnt no AREsp 1885772/zu, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
jtigado em 2l/02/2022, Dte l5lO3/2022;
- Aglnt nos EDcl no AREsp t6't3191t5p, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE.
TERCEIRA TURMA, julgâdo em ll/tt/2O2O,DJe t6tll/2020.

Desse modo, se a opção do póprio Autor da PEC é pelo Substitutivo lntegal n.. 02, I1ão se
deve perquirir meritoriamente qual o motivo destâ preferência em relação ao Substitutivo Inte$al
n.' 01 e à PEC originâl, exceto se aquele possuir alguma espécie de vício.

Àv. André Antônio Massi, n.'06, SetoÍÀ CPA CEP: 78049-901 Cüiabà MT |LMFI 
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Parênteses: a conclusão supra só prevalec€ quando as Emendas Substitutivas à
PEC forem do mesno autor dâ propositurâ original.
Se os Substitutivos Integrais forem de parlamentares diferentes em relacão ao
original da PEC, caberiâ à CCJR emitir parecer, indicando qual ato jevena
prevalecer em sua opiniào: se é o teor da pEC em scu original ou se é do
Substitutivo Integral n.. I ou do Substitutivo lntcgral n.. 2.

Consigne-se, todavia, que o Substitutivo lntegÍal n.o 01 e o Substitutivo Intog.al n.o 02
possuem vício fomal; qual seja: ambos não foram assinados pelo número rnínimo de 0g (oito;
Deputâdos Estâduais.

A doutrina emina que a subscrição por esse número minimo é necessária. Se este elemento
é exigência para a Propositura principal, deve ser aplicável também para as emendas que dela
derivarem, lembrando que as emendas não impoúâm a sua ideâção, são proposiçôes, conforme reza
o art.. 186, caprl, do RIALMT; vejamos a lição de João Trirdade Cavalcante Filho (processo
Legislativo Constitucional. Editora JuspoDIVM, 3, cd., Salvador ,2011, , p. 1j 4, item 2.3.2.):
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"a inick i|u de lal propasiÇtio t lCF, art 60, I, 11 ( Logo, p!t!! !,!

o Substitutivo Integral
CCJR, pois não estào
o ieol do aú. 313, l, da

1/i dos Deputados (.__),'_

Dessa forma, tem-se que tanto o Substitutivo Integral n." I quanto
n.'2 não preenchem o necessário a permitirem suas análises por esta
subscritas pelo número mínimo de 08 (oito) Deputados Estaduais, violando
CE e do art. 60, t, da CF.

Diantc dos vicios dos Substitutivos Integrais, a única propositura que sc sLlstenta col.no
hígida é a quc contém o texto original da pEC, r.azão pcla qual é o tcxto iniciador o objeto dcstc
Parecer dc agora eln diante e, dcsde já, infonna-se quc cle não nrerccc prosperar. Vejamos.

A PEC pletende alterar o aÍ. 66 da Corlstituição Estadual (CE), a fim de lhe acrcscentar o
inciso XIII, confcrildo âo ilustre excrcente do cargo tle Govcmaclor do Estado mais ulna
competêncja: a de cnviar, à Asscmbleia Lcgislativa, pÍojcto de lei sobrc o regimc dc coicessão ou
pcmissão dc serviços públicos.

OcolTc que a prctensão de incluir ou excluiÍ competências à autoridadc rnor.de um podcr
dcve paftir da autoridaclc beneliciada ou prejudicada pela proposta.

O Suprcmo 'lribunal Fecieral, útulutis »\lltdndis. adota essc cntendiülento cm diversos
julgados, dcnhe eles está a (o):

- ADI 4142, Reldtor: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleúo, julgaclo cm 2Oll2t2O19, ACóRIrÀO
ELETRONICO DJc-039 DIVULC 2l-02-2020 PIJBI-IC 2(r-02-2020:

I,À4F)+
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- ADI 4.149, Relatol MARCO AURELIO, 't'ribu1àl plcno, julgaclo crr 28/03/2019. PROCESSO
ELETRÔNICo DJe-167 DIVULG ]1-07-20I9 PL]BLIC OI-ós--2019,

Assin sentlo. Somente o senhor Govcmador do Estado podcria iniciar a pEC, pois está se
tratando dc matéria da competôncia pri'ativa dc tal autoriclacle, iazão pela qual a propositura 1.ere
tarlto.o póprio aÍ. 66 da CE, quc pretendc alterar, quanto o aú. 39, paúgraÍô único, ti 4 tla Carta
Estadual, combinado com o art. 131, .dpr1 e § 1,,, da CE c o ar1. 175, cr4rril, da Carta Magna.

Advém do eitendimento supm, cntretanto, qLLe os scÍviços pílblicos rclacionados com o
Poder Executivo só podcm ser concedidos pelo comândantc de tar poder por via cle lei dccoüente dc
projeto dc lei da competôncia do senhor Covernador, úão podcndo o parlamento Estadual âdentrar
nesta scara e estabeleccÍ l.egra que melhol-e o texto co[stitucional.

Quer-sc dizer com isso que pouco importa se a função vinculada ao poder tsxccutivo é
tipica ou atípica; só quem teü a contpetência parà iniciar o proccsso legislativo é o refcrido podcÍ.
pois assi. quis o corlstituintc originár'io, não podendo o constituintc de;ivado adentrâr cm regra de
coüpetência, visb que fere o Princípio Constitucioiàl da Scparâção de podercs.

Não llastassc isso, a pl.ópria Justiiicativa da I,EC inl'onnar que já existc legislação fmtando
da questâo.

Pela Justillcativa, é citada a Lei Fcder.al (LF) n.,,9074/1995, que apresenta crn seu art.2! o
seguintcl

Art. 2. É vedatto à Llnião, ./os Ertt:tdos, oo Distrito Federal e aos Municípi)s
execltaren ohras e seniços públicor- por neio tle concessão e pernissão de
seniço público, sen lei qte lhei- dutorize e.fixe os termos, dispensatla a lei
ctütorizctíiva nos caios íle saneamehto básico e limpeza urbana e nos j(i rcíeridos
fia Constituiçdo Federdl nds ConstiÍuições L\laduais e fias Leís Otgânicas do
Distrito Federal e Manicípíos, observddo, em qtnlqüer caso, os termos da Lei no
8.987. de 1995

A LF t-\.'90'74/1995 funciona como norma nacional, tudo em conformidade com o art. 22,
XXVII, dâ CF. Ou seja, a referida LF é aplicável também aos Estados, não podendo, eÍtão, lei
estadual (inclusive emenda constitucionâl), mesmo â de iniciativâ do senhor Govemador. abordar a
temáticâ, sob pena de fe r o disposto no art. 194, parágrafo único, do RIALMT: i,? r,?róiJ:

Esse fato toma prejudicada a Proposição, conforme estatui o RIALMT:

Aú. 191 1..)

Av. Ándré Arrtônio Massi, n.'06, SclorA CPA CEP:78049-901 Cuiâbá MT(LMF)
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Con '\(ào oe (ol.\ttuiçào. tusr La e Reoação

É o parec"r.

NCCJP
Fb a,
Ruo

Parágraío único O mgsmo assunto não podeftí ser (lísciplifiLldo por mdis de
uma lei, exceío q anclc, o subsequente se destine o completar l" i' 

"oo, 
irjnrodo

brjsica, yinculardo_se a esía por rc issdo expressd.

_ griàmos -

, Pode-se dizer, portanto, que a pEC em apreço se encontra prejudicada em Íàce à existência
de nolma presente no ordenamento jufidico regenào a questão.

Outro elemento que toma a pEC original prejudicada e o fato de pretender alterar o aÍ.
131, para.lhe acrescentar parágrafo, objetivando r;iterar a necessidade de que as concessões <1o
serviço público atinente ao Poder Executivo só sejam autorizadas por lei.

Não há dúvida, e a Justificativa da pEC reconhece, que tal ponto já se encontra previsto no
art.25,X, a, da CE], yejamos o mencionado trecho da Justificativa (fl. 03;:-

(...) cumpre asseverar que, no ámbito do Estado de l,Iato Grosso a exigêficia de
autorização legal paru concessão de seniços públicos jó é adotactd pela nossa
Constituíção que na dlí ea a, ificiso X Ílo art. 25, preciitua caber à AssembleiLt
legislatiyd, com sanÇão do Goternador, dispor sobri natéria fnanceira, podenclo
ctutorizal a concessào de sefiiços públicos.

Como se nota. a matériâ está satisfatoiâmente regulamentâda pela União, permitindo a
conclusão d€ que a PEC não traz ilovação ao mundo jurídico, vindo, entío, a violar a Íimlidade de
toda nonnâ jurídica.

Portanto, verifica-se óbice constitucional, infraconstitucional e infralegal à aprovação do
presente Projeto.

Av AndÍé Anlô.io Mâggi, n,'06. Setor A CpÀ CLP: 7E0.19-901 Cuiabá MT (LMl:)
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Comissão de Constituição,lustiça e Redação

III - Voto do (a) Retator (a)

Pelas razões expostas, voto contrário à aprovação da proposta de Emenda à Constituição
11.' 212022, de aúoria do Deputado Faissal, bem como voto pela prejudicialidade do Substitutivo
Integral n.' 02 e do Substitutiyo Integral n." 01, ambos de autoria dô Deputado Faissal.

sala das comissões, e,r.r I 1 a"LS a" zozz.

IV - Ficha de Votâçâo

\rostr de I nrerrla à Cnrsriruiçi,, n.i': :0» pJrcccr r." 5q5 2022

Eeuniao da comissao em _IL _t S 42 7 .- -Presidente:Deputado'.F\.1-re
Relator (a): Deputado (a) 'l_\Lh{_r{W

Voto Rclator (a

Pclas razõcs expostas! voto contrário à aprovaçào da propost; dc Rnencla c Colr"tituiçà,, nj
2/2022' de autoria do Deputado Faissal, bem corno voto pcla prejudicialidâde do sullstitutivo

n." 02 e do Substitutivo Intcg-a1 n.'01, arrrbos de autoria do D Faissal.

PosiÇão na Comissão IdentiÍicacão do ía) Dcoutado ía
Relator (a

Av. André Antônio Magsi. n." 06, SctorA CPA CFP:78049-901 Cuiabá MT (LN,Í[)


