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I - Relatório

A presentc iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Sen iços Legislativos no
dia 0810512019, sendo colocada em segundâ pauta no dia 19/11/2019, tendo seu devido
cumprimento ío d,ta 28llll2}l9, após foi encaninhada para esta Comissâo e aportada no dia
28/l l/2019, tudo confonne as fls. 02/20v.

Submete-se a estâ Comissão o Projeto de Lei n.'489/2019, de âutoria do Deputado Wilson
Santos, conforme ementa acima. Visando promover adcquaçôes o Deputado Lúdio Cabral
aprescntou o SLrbsliluli\ o lntegral n.o 0l .

O Substitutivo Integrâl 11." 01 possui a seguinle Enleuta:

''Disciplina o folnecimento de nledicalncntos a base de caradibiol pclo
sistcrna público de saúdc cm Mato Crosso."

A proposição Or'lginal possui a scguinte justihcativâ:

"Este projeÍo de lei disciplina o uso médico e ttão-nédico da 'cannabis", tem por
finalídade proteger pacientes con condições n1édicas debilittntes, ben co lo seus
nédicos e .rtrnecrdoles, e ainda aqueles que faren üso pessoal, de prisão,
persecuÇão penal e outt.ts sanções. Á regulação da "cdnndbir" dew ser analisada
sob a perspectí,ra da saúde e da segurança públicas, e também das libeftlades
itldi,idutlis. Há de se pteselvÍ o dircito indiyidual ao uso de "canndbis" paru o
lralamento de enÍé fiidadet. A decisão de usáJa para traÍdnento ou dlíyio dos
sintomas de enlérnidddes tenlínais ou debilitantes ílew sar indiúdual, pessodl, e
s síenldda pelÍ! análise e recontendação do nédico qúe dcompanhe erift paciente.
Da mesmaJorma det'e ser tratado o uso pessoal do "cannabis" e íle outrds drogcts.
,4 deci:ào Je lazi-lo Jentú d" linite., at ?ttàwiç. açsim , ono sô ocontecet paru a
utilizdção de labaco e de álcool, d despeito dos males q e causen à saúde, é u\la
decisiio indí,,idual, pessoal O Estado somente deve iníervir se o uÍo perisoúl wnh.t
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a ocasionar ddnos à saúde público. O disciplinanenío do uso da "cdnnabis" e de
olttfcls drogas no Brusil é igtklnente imporíante pard se dírecionar os recursos
ndleriais e hunonos dd segurança pública, hoje já escu-,;:os e sucateddos, para o
eíetivo combate do orcotráJico, colocarulo-se o íoco da repressAo criminal
exclusivanenÍe no írdficnnte, e não no usuário. Tal preocupação orienÍou a be 1

sacedidd legislação uruguatid, refeftncia nünclial na natétia. As experiêncios de
aulo plantio de "cannabis" do Uruguai e cle plofitio cooperatiya.lo da Espdnha
denlonsíran que díh1r'és desrid estratégict o acesso a Í,is.tubstânci.ts se desyincula
dds atíudes crínínosds. Dere ocot-rer pdra que não .teja .tubnktila a pend
privaíira de liberdode os usuários de "cannabis" e de ouíras drogas, o que
soneníe conlribui para o dune ta da lotaÇão dos esÍahelecimeníos panais c
prisioncris, já dbarrotados, e pdra que essas pessoas, que não são "delinquantet",
eslejaníoru do alcance de crininosos de altn periculosidade e não sejafi exposttts
às escolas do crine. A regulaÇão do uso da "cannabis , e.tpecictlnente no tocante
à oblenção de renda e rrihutos orianílo das concessões e rcnoraçõa.\ de

utorizações e .t taxaÇAo de todus as operaÇões relatiyat à sua protlução e

íornecinenlo, pennilird í1o Estado o incretnento inanceift) por leio do
estahelecinento de úis unla .fônte de recursos, a seren enpregadot na
cofisecuçào tlo intefesse público. Nesse pdríicular, à "cannabis há de ser
dispensado tratanento trihutário similar ao úlcool e o Íqbaco. Propõe t) presente
PL adolar criíério objaliw de dístinçiío enírc usuários e trafrcdntes, pelct
q onÍidade patu o uso pes.roal aíé l0 cliÍts, aÍperiênciq de gyancle sucesso na
legislação portugaesd. O Btltsil é o 9' ptrí.r do munckt en con!;unn de
medicaüeníos per capila, n nercado que nbrinlenta no país l0 bilhões da
dólares por ano. Mds, 5A dos pdcientes que prccisan.le nn nrcdiccmenío não
podent conpru-lo e nuilo: desÍes cirlaclãos íanbét)1 não enrcntran o remédio nct
rcde publicd de sdúde, ou lhe são negados por não ter sido prescriío por um
proJissional únculddo ao SUS, o q e lew do agravamento do quadro.
Nào podemos ddtlilir que a proteção dos brasíleircs esteja en risco deyiclo a
inoperiincia do Sisíe la Unico de Suúde.

Sabenos de bdas as diliculdades que o cidadão enírenta ao procurar o
alendimenío nd saúde pública, con aídlta de údicos nos postos cle uten.linenbs,
.falt!1 de renédios e c! dilculdacle no agendamento de exanes, Jôtos que forçam o
cidadão a conprc rcter sua renda.familiar e proc rar un atendinento fia rede
priwda de saúde.
Eü nuiíos casos o cidadão Lan:ado de esperdr na |i[a pelo aten.]inento por uul
nédico especialindo do SUS, ou por prccurar o atendinento e o íor negado por
faha de nédico: en utn pronío socotro íle e kryência, procura a rcde prí,at1a de
saúde pard qua possa a lenizat d sud dot ou o risco de sua rida ser ceiÍaíla pela
Jàlíd de mt atendinento na recle públíca de saúde.
Nos cosoli eü ctue o diagtlóstico é Jechado pelo profissional da saút1e da rede
privada, onde se.ídz neLessário algm procedi iento citúrgico en que o paciente
não len conto drcar con as tlespesas, e precisa con urgência o tllta\lenlo ou o
ptucadimenb, ele precisa iniciar todo o trdnite na rede pública huscando a

nklade básica paru solicitdt o dtendinento, hoje é nece:sátio passar palo
ptoissiondl "clinico geral" para ser encaminhado ao especi.tlista, podenílo assint
dgrarat aifiíla nais o seu eslúdo cli ico, Nesíes cdsos o paciefiíe comparece na
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unidade básica con todos os exanes que co ryroye o diagnostico junto ao
encaninhanenb do prolssiüal especializddo, o agenÍlonento con o erpeci.tlisto
deyeú set dircto, oÍi lizdndo te lpo e casto para a rede pública e para o pdcieníe.
Devendo ser aceito pelo médico credenciado peb SLIS os eÍaues e encdnli har
direídmente paro o procedi rcnto ou tratdmenlo necesrátio,
Exislen os caíos o de os tobdlhadores postuem planos de .raúde privados,
.íomecido pela: empresds pdra o trabalhador e seus ílependentes, o que não
signiJicd que possct comptumeter suct refiíla co a conpra tle medicametltos ou
exdmes não cobeflos pelo pldno.
Segundo o IBGE, os gtlstos con soúde aparece,n en quarlo lugar entrc os gastos
lanilíares do btdsileiro. Fican atrás apenas clos ga.stos con habitução,
alinenta\'ào ? transputt(. A tnaior pL1rc,:l,t d..,.t.r ga:lo" ,t rtpre,enroclLt ptla
compfa íle medicamentos, sendo que esse item chegct a comprometer 90oÁ dos
g..tstos en salide das camadas mdis pobrcs da população_ Não podenos penalizar
aindd nais o cidddão que ao procürut um tltendimento nd rede prit,ddd de saúde
ataba desonerando o cdos que yi|e a no.tsa saúcle e íluajá te,1lun prejuízo giganÍe
con a carga h.ibuíd a no Brdsil.
Precisamos equaciofiar eÍeÍiyamente o prcblet d que aletd ct saúde no pafu e
fornecer un atendimento digno do cidadão. A população |i|e com ün déi(:it
enoffie não opencrs .Íinanceiro, naís con aÍalta de regurança, ed cação e saúde,
sendo que o Podet Público é rc[ponkirel consÍitucionalmente pela gÍantid doÍ
princípios dd cidaddnia e da digllidade da per-§oa humana, coníoni1e os arÍigos l.
e 3" da Co,lstitüíção Federal. Hajd l)ista a gr.mde quantid.tde de denandas ent
lodos os sek»es, deve se rcstaltar o atenclimenío na íirea cla saúde conlo ufi1 (los
nais denandados, ofide muitqs yezes a espe ) pelo atendimento se alisutlt au
soÍrinekb.e agtayamento da doença a ser lrataclc!,
Precísamos sisíe útizat a gestão do sistefid único de sdúcle, de fonna a obsen,ar
os ptincípios e os direitos constitucionqis, con respeito ao princípio do acetso
uni\jersdl e igu«litário do .íornacinento de medicd lenlos a agendamento cle
exdmes, ediante a elaboftlção de políÍicas públicas deíohna,ndL- efcienre-
O presente projeto de lei te o objeti'o de linimiztlt os prohlemas enírentaclos
pelas pessoas qüe se utilizam do sistema único de sdúde, púhlico ou ptiwdo,
quxilidndo no cot bate o expanstio das azelas socictis, justameníe na condição en
que at pessoas.frcdtn 1ai: Ídgílizadas.
O que quercnos é garaníit'do.t cidadãos, fião inporta se aíencliclos pelo sistenta
único de saúde, ou pelo sistend prirado, o díreito de acesso aos nledict!,trcnto.ç
gf.tluiÍo:."

O Sübstitutivo Integral n.o 01 apresenta a sçguinte justificativa:

Justifca-se estu propotição de subslirutiyo integral tendo en vista que a n1c!Íéti.t
otíginal é de conpetência da União. O substitüíito, pot sua .rez, limita-se a
dísciplindr o íoneci lento de medicamenÍos à base de canadibiol (CBD), pelo
sisíena público de saúde de Mato Grosso.

Av And.é Antônio Maggi. n." 06, Setor 
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Arte a apresentação do Substitutivo IntegÉl n.o 01, a Comissão de Saúde, previdência e
Assistência Social exarou parecer de mérito favorável à aprovação, acatando o Substitutivo Integml
n.o 01, tendo sido aprovado em 1.o votação pelo plenário desta Casa de Leis no dia 19/11/2019.

Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação
para análise e parecer.

f o relarório.

II - Análisc

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e RedaÇão - CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituiçâo do Estado de Mato Grosso e artigo 369, inciso l, alínea ,,a,,, do Regimento Intemo
desta Casa de Leis, opinar quanto âo âspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as
proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O prcsente projeto de lei, nos termos do Substitutivo Intesral n..01, objetrvâ
disciplinar o fomecimento de medicamentos a base de canabidiol pelo sistema público de saúde em
Mato Grosso, nos seguintes termos:
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Atl. l'Torna obrigatório o Jornecimento cle lediu,lmentos a base de s bsttincid
atiw canadibiol (CBD) para condiÇões údicds dehiliÍantes no ii lbito do siste M
público de .tdúde eü Mdto Grosso.

Árí 2" Para eíeitos desta le consideru-rie condição médicd debilitante-
I - ds reguintes eníenlidades.' cancer, glaucotta, esíado posiÍiyo para o yírus d.l
imunodelciêncid adquirida (HIV), sín.ltune da inunodelciêncid adquirttq
(SIDA), nal de Parkinsofi, hepdtit? C, transton\o cle espectro de a tisno - TEÁ,
esclerose k erdl aniotóÍcd, doenÇd de Croh, agitctção do nal da Alzheirner,
cachexia, distrojia muscular, fibto íal!<ia seyeru, drucnoidite e outras doenças e
lesões d(t meduld espinhal, cistos de Tarlo\ hidrotnielic!, siringonielia, artrite
reu úlóide, dísplasia Jibrosa, lraufialismo cranioenceÍdlico e sín.lrome pós-
cottcutsão, e:clerose múltipla, síkdrome Ánrold-Chiari, atdxia espinocerabelar,
síndrome de Tourette,,1ioclonia, distonia siüpáííco-rcJlela, síndronte dolorosct
compIexa regb al, neurojibronaíose, polineuropÍ]lid des,tliclinízante inJlanaÍóia
crônica, síndronte de Sjogen, lúpüs, cistiíe interticial, niastenia grave,
hidrocefalia, síndrone da unha-patela, dot límbicd residual, consulsões (incl indo
as c.tracterísitcas da epilepsia) ou os síntomas associodos a essas enfennidades e

II - outra enJérnidade atestada pot édico cle.',iddmente hdbilitado.

Árí. 3" O edicdt ento deyerá set prescrito por nAiico devidd lente hdbilitado
nos teritot das nor las da Agência Ndcional de Vigiláncia Sanitdrid (.1NV1S/1) e
do Conselho f'edaral de Medicina (CFM).

Nc"\c/iR
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ArL ,1" Os procedinerÍos admifiislraliyos para acesso dos medicanentos, seriío
deJinidos pela Secretaria de Estaílo de Saúde no prazo máximo tle 180 ctias dpa
da publicaÇtio de.çt.t lei.

ArL 5" Esta lei entru e l yigor na data de .\aa publitução.

Preliminamente, al1âlisardo a propositurâ! obseNa-se que a mesma se insere na temática
proteção e defesa da saúde, a quâl é de competência legislativa concorÍente dâ União, Estados e
Distrito F'ederal, t1os termos do artigo 24, inciso XII da Constituição Fçderal:

,1rt. 24. Ca tpeta à União, aos Esíacloi, a ao Distrito Federat legislar
concorrentefianÍe sohre.

iII - praridência sociat, proteÇãt) e deícsa tja sat)Lle:

No ârnbito federal a ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, editou a
Resolução n." 327 de 09 de dezembro de 2019, que dispôs sobre o procedimento para a concessão
da Autorizaçào Sanitária para a fabricação e Importação de produtos de Cannabis para fim
medicinais.

Além disso, â Resolução ANVISA n." 1.52512021 autorizou para comercialização dois
novos produtos à basc de Cannabis. Os produtos aprcvados foram soluções de uso oral à base de
canabidiol nas concentraçôes de 17,18 mg/ml e 34,36 mg/ml. com até 0,2% de THC e, prevendo
quc o comércio dos produtos de Cannabis será Íêito exclusivamente mediante receita médica de
controle especiâl. As regras variam de acordo coln a concentração de tetrâ-hidrocanabirol (THC).
Nas fon'nulaçôes corr concentração de THC dc até 0,2%, o produto deverá ser prescrito por meio de
receituário tipo B, com t1umeração for.l1ecida pcla Vigilância Sanitária local e renovação de receita
em até 60 dias. (https://www.gov.brlanvisa./pt-br/âssuntos/noticias-anvisa./202l /anvisâ-registra-dois-
novos-produtos-a-base-de-cannabis)

Assim, podemos inferir que a Proposição, em conformidade corn as regras da ANVISÀ e
do Conselho Federal de Medicina, conforme exposto acima no art. 30, onde prevê que o
medicamento deverá ser prescrito por médico devidamente habilitado e em conformidade com essas
regos.

Conván ainda infomar que os tribunais tem reiteradamentc reafinnado que o Estado tem
o dever de fomecer esses medicamentos, mesmo que tais medicamentos não constem no Rename -
relação nacional de medicamentos essenciais, emitido pelo Sistema único de Saúde.

"Tendo sido o tratdnento índicado pelo prolissiondl nédico qae act)tnpanhú t)
pdciente, en razão do insucesso na uíilizdção rle outras qherndtiya[ íerupêuticds,
e re.\tando d€Dtonstrudo que ã púptiu ANVISA já reconheceu a eJiciência da
subsíaincia para o contole dd enlêrnidude que aco rcta o autor, est.t
caracterizddo o clewr do Eslddo de lomct as proridências necessárids à proteÇão

A\'. André Anlônio Massi, n." 06, SctorA CI,A CEP:78049-901 Cuiâbá N4T(DN)



da saúde do menor, derendo Jornecer o medicsmento pleiteado.,, (Acó ão
1166111 0701nfi73201780700t8, Retator. ROBERTO FRETTÁI, t. Turna Cível,
data dejulganento; 10/l/2019, públicado no pJe: 29/4/2019.

"O princípio da clignidade dd pessoa hunona, disposto no ort. 1., inciso II1, tla
Constiíúição Fecleral (CF/88), atçado a .íundanenro da Repribtica Brasiteita,
constitui-te no arcdbouÇo dot direitos e dds gardntias fundanentdis, entrc eles os
direííos socíaí.t, ptcvirtos no Art. 60 do CFIBA. que asseyr.ra a totkts, entre outros
dreiros. o Llircto à :aúr1e.

(...) Áindd qae o nedicamento de que o recortido necessit.t CÁNAB.DIOL EVR
220Á fiiio se encontre especificamente esíabelecido pela reda ptibtica, organiza.la
no Sistena único de Saúde (SUSi na relação (RENÀME) que orienta a prcstação
do setyiço público de saúde, íal Íab, de forna alguma exonera os entes públicos
da sua re.tpofisabiliclacle pelo íornecine ío do prcduto de que o reconiclct
co tprovadoh(nt? frcciso.

6. Tendo sido o lratdmento inÍlicado pelo profissiondl nédico que aco ryanha o
pdcieníe, en razão do insucesso nd u[ilizdÇão de outras dlterndtiyari terapêuticai,
e lastando denonstrudo que d t)rópria ANVISA jri reconheceu a eÍiciência da
subsíância para o controle da eníerfiídade q e dconete o aútor, está
cqracterizado o dewr do Esíado de lomar os pr.,ridêncicl\ necessótias à prcteção
da saúde do nenor, deyendc,.fttrnecer o nedicanenb pleiteado.t, (grío nosso)

AcórdAo I1661I1, 070306382A1780700IE, Retorot: ROBERTO FRL|TAS, t.
Tunla C íye l, data de jul ganent o: 1 0/ 20 t 9, ptjbl icddo n o pJe.. 2 9/1 /2 0 1 9.

Sobre o fomecimento de medicarnentos, em sede de repeÍcussão geral o Supremo Tribunal
Federal, atendendo o mandamento constitucional finnou a tese de que é dever do Estado o
I'omecimento de medicamentos de altos custos. Além disso, estabeleccu a importância de que tâis
medicamentos tenham registro nâ ANVISA, vejamosl

EsraDo DE MATo GRosso

AssEMBr-EtA LEGtsLAT|vA Do EsrADo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentar da l\4esa Diretora

Núcleo CCJR

Comrs,ào de Con\tituiçao Ju\tiçã e qedàçào.

Tema 6/STF - tese frrnada. "Del)ar do Estaclo cle t'ornecer medicanento de alto
culib a portador de doença grute que não possüi condiÇões Jinafi.eiras pard
caüprá-|o." RE 56617l.

TetM 500/STF - tese _fir»toda: "1. O Estado nlio pode ser obrigado a lornecer
üe.licamentut expeti tentais. 2. .4 uusêtltid Íle rcgistro no ANI1SA i ryede, co,ltt)
regra geral, t) íofiecimento de meclicufiento por decixão judiciat. 3. É possível,
exceptionalnenle, a conce ssão jud icial de fiedica]nento sen rcgistro sa itctrio, e|l
caso de mora imaoãel da ANYISA en dpreciar o pe.lido (prazo superior ao
pfe|isto no Lei n'13.111/2016), qtando preanchidos três reqüisitos: (i) a
exiilência de pedido de regi:tro do nedicamenlo no Brasil (sctlvo no c..tso .le
Dtedicameníos órfior para doenças raras e uhraftaras);(ii) a existênci.t de
rcgistro do nedica lento en renoDwdas agências de regulação no exterior; e (iii)
a inexislência de substiluto ÍerapêaÍico com rcgisílo no Brasil. 1. ls ações qua

Av. André Aí1ônio Massi, n.'06, SetorA CPA CEP:78049,901 Cuiabá MT (DN)
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deuandem Jônecimento de rüedicanentos sen registro na ÁNylSA tleyeúo
necess.tíamentc ser plopostas en face dd Llnião.,, RE 6J77tg_

- A Constituição Federal erigiu a saúde como um direito fundamental social, tamanha a sua
importância para o nosso ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 6" da Caftâ Magnâ.

Arl. ó" São direitos sociais a educaçào, a saúde, a alimentaÇão, o írabalho, d
nloradia,.o transporte, o lazer, a rieguranÇa, a prcvitlência social, a ptuteção à
üalernidade e à iníâncid, a assi:lência aos desamparaclc,s, na fánna desra
Constituíção. tRrlu«io lnlLt-pt'tlt tin! ttt( u1.\tittk ion t n,, t)0. 1! )i) t t t

Além disso, os afiigos 196, tg'l e22'1, § l. da Constituição Federal assim dispõem:

Arí. 196. A sdúde é dircito de íodos e deyer do Estado, gdrantido ne(liante
políticas socictis e econôfiíccl\ que \jisem à reduÇão clo tisco de cloenÇa e de outros
ctgtoros e ao dcesso universal e igu«litário às aÇões e seryiÇos para sua prcnoção,
proteção e recuperdção.

Att. 197. 3ão de relevância pública ds Ítções e sen)iços de saúde. cabendo do
Pod?r Público Lliipr4 not h,t.t,tot th lei_ vhrt tua rcgutantntatàÕ rtj otizoçào ,.
controle, deyendo sua execuÇdo set íeíta diretd rcnte ou atratés de terceirotj e.
também, pot pessoa.Íísica oujurídiLa de dircito priyddo.

A . 227. É deyet Íta i(lnílio, da sociedade e do Estado dssegurct à cridnÇ«, ao
adolescente e ao joye 1, com dbsoluta ptioridade, o direíto à vitla, à soútle, à
lllinentação, à educaÇão, .to lazer, à ploÍssionalização, à cühura, à dignidade, do
respeito, à libetulade e à conyiyência Íaniliar e conunittitia, além de colocar_lc» a
salyo de tod!1 Íon1a de negligência, ditcriminação, exploração, t,iolência,
crutldade e opretsào_

A Lei Federal n." 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organizâção e o funcionamento dos sewiços conàspondentei, tambán
conhecrda como Lei Organicâ da Saúde asstm prescreve.

ArÍ. 2'A saúde é um direito Íündqmentdl do ser hundno, deyendo o Estado proyer
oÍ condiÇôe| inJÃfenyivcis ao çeu pl.ni ?rercicio.

§ 1'O deyer rlo Estddo de garantir a saúde consiste na forüulação e execüção de
politicar lLonÀmicos t socnis quc viçen à relutào d" ri,tu, Jt rtoenla: . cle
oulros agrafos e no esíabelecimento de condíÇões q e dssegureü acesso uniyersal
e iludhtàrio j5 açô?., e ao5 serviço, paru a suo ptotuog", prctnlào e

Ai. 6" Estão incluídas aínda no c«mpo de atudção do Sistena único tte Saúr1e
(SUS):

1- a execüção de ações:

Av. André Antônio Mâggi. n.'06, SetorA CPA CEp:78049-90r Cuiabá MT(DN)
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d) de assistência terapêutica integral, inclüsiw íanlacluica,
Art- lg-M. A asiisttnrta terapjuli(.a integrul o que re rcftrc ít alínea d do inciso I
Jú an o.,on:ivc.n.,tn,luídop,latti n. l2 4At, d.-2Ut t/
I - dispensdção de medicamentos e produtos de interesse pdra a sati(le, cuia
ptescríçdo estejd e coníofilidade com as diretrizes tera!)êutka.\ dertnrhs in
protocolo clínico para a doença ou o agrato à :aúde a Mr tratado ou, nd Íakú do
proíocolo, en conJbnlidcde con o disposto no art. tg-p: (Inctüído petà Lei n"
12.101, de 20t 1)

- oíertq de procedinlentos terapêuticos, em regime domiciliar, amb l.ltorial e
hospitalar, consttntei de ubelas elaboradas pelo gestor lê.terat tlo Sbtena único
de Saúde - SLtS, reatizltJor no territárru nacton,Ll pe,r sÜwço próprio, conteniado
ou conífatado,

Não obstante a propositura tenha o objetivo de consigrar uma atdbuição a um órgâo do
Poder Executivo Estadual, responsável pela distribuição de medicamentos, qual seja Secretãria de
Estado de Saúde, lrão remodela ou criâ novas atribuições ao referido órgão, raião pela qual a
proposição l1ão possui reserva de iniciativa, podendo os integmntes do parlamenà ini;iar o
processo legislativo, conforme dispõe o artigo 61, da Constituição Federal:

A . 61. A inicíatíw das leí.í complementdres e oftlinárias cabe a qu(tlquet menbro
ou Conissão do Cánara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Ndcio/]dl, ao Presitlente da Repúbliccl, oo Supreno Tribunal Federul, aot
Tribufiais Stpetioles, ao Procuracbr-Geral da Repúbtica e aos citlatlãos, na forna
e nos caços prcristos nesta ConstituiÇão.

Esse dispositivo é de reprodução compulsória pelos Estados-Membros dâ Fedemção, e,
aqui no Estado de Mato Crosso, a Constituição o reproduziu em seu attigo 39:

Att.39 Á iniciatiya das leis co lplamentares e oftlinárias cabe a qudlquer nenbto
ou Couirsão da Assenbleid Legislatiya, ao Goyemadnr do Estado, ao Trihún(rl de
JustiÇd, à Pncuradoria Geral de .lustiÇo e dos cidadaios, na Íonna e nos casos
preyis tos nes ta C o ns t itu ição.

A Caía Estaduâl detemina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado, conforme dispõe seu aúigo 2S:

Att. 25 Ccrbe à Assenlhleia Legisldti.tLt, com a sanção clo Goyemador clo Esta.lo,
não exigidd esta para o especi/icado no art. 26, dispol iobre todas as ndtérids íte
conpetência do Estúdo, especialmente:

Potanto, observa-se que a propositura objetiva cumprir os direitos sociâis assegurados no
artigo 60 e 196 da Constituição Federâl, bem como as disposiçôes dâ Lei n.. 8.080/1990.

A!. André Antônio Mxggi. n." 06. Seror A CPA CEP: 78049-901 Cuiabá lu l (DN)



EsraDo DE MATo GRosso

AssEMBtEta LEGtst-aTtvA Do EsraDo DÊ MaTo GRosso
Secretaria Parlamentar da ÍVesa Diretora
Núcleo CCJR

Comiss;o dp Consl itui(ào, J ust ica c Reoaçào.

I NccJR I

ffi/
Vale ressaltar ainda quc a prcsente propositLLra. conlàrme já destacado, nâo confere novas

sas extrâs c nào DÍevistas
ct1l

a iniciativa parlamentar, «rnÍbrrrc jur.isprudôn;ia paciÍ-rcada pelo
poft anlo per-f'citanlcnte possivel
Suprcmo Tribunal l.cdela1.

^ssim, 
não vislumbramos questões

aprovaÇão do prescnte projeto de lci.
constitLrcionais c legais que sejam óbjce para a

E o parecer.

III _ Voto do (a) Relaúor (a)

. Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do projeto de Lei n.. 4g912019, de
âutoria do Deputado Wilson Santos, nos termos do SubstitLrtivo Integral n." 0l.

Sala das Comissões, em J6 de ô.1 de 2021.

Micha dc Votação

Prcjeto dc l-ei n.o489/2019 par.eccr r." 2j712021
Ilclrniâo da Comissão em l
Presidcnte:

Voto Relator (a

I'c1..: r:rzo.: (\pnili]:. \ot,, fâi;:ir cl :r :rfro\rçin dn fr.i.io o.. 1q; 1,.;,lg,l 2n10, Je:ruloriJ.lo
Dcputa&) Wilson Santo!. nos tcmtos do Substituti\,o Intecr;l n..01.

PosiÇào na (lomissão Identitlcação do (a) Deputado (a)

Rclator (â)

^v. 
André 

^Drônio 
Mâsgi. n..'06. Sctor A Cp,l Cup: :SO+S-qOr Cuiâú i\aT (DN)

'r/úeá
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FoLHA DE vorAçÃo - stsrEMA DE DELTBERAçÃo REMoTA

voraçÃo

ASSEMBLEta LEGrsLATtva oo EsTAoo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da lvlesa Dirêtora

Núclêo CCJR

Comissão de Constituição,lustiça e Redâção

NLuiR
rr"_3O_

Reunião 17r Reunião Ordinária Remota
28/Os/202L Horário 08hO0minData

Proposição PRoJETO DE LEI Ne 489 /2019 (c/ Substitutiva lntegrot)
Autor (a) Deputado wtLsoN saNTos

Membros Tituleres Sim Não Abstenção
Deputado Wilson Santos - presidente E tr ! tr
Deputâdo Dr. Eugênio - Vice-presidente tr tr tr x
Deputado Dilmer Dal Bosco x tr n n
Deputade Jânaina Riva x n tr tr
Deputâdo Sebâstião Re2ênde tr tr tr x

Membros Suplentes

Deputâdo Carlos Avallone tr ! tr !
Deputâdo Faissal ! a ! tr
Dêputado Eduârdo Botelho tr tr tr n
Deputêdo Delegâdo Claudinei tr tr tr tr
Dêputado Xuxu Dâl Molin tr tr n tr
Soma Totâl 3 2 0 2

Resultado Finâl: Matériã re atada pero Deputado or/mar oal aosco por" u-id"o-nf"rên-.i" .on1 pu*."1.
FAVORÁVEL, nos terrnos do Substitutivo ntegral n.s 01. Votaram com o relator ã Deputada Janaina
Riva e o Deputado Wilson Santos presencialmente, Votaram contra o relator os Deputados Faissal e
Xuxu Dal Molin presencialmente. Ausente os Deputados Dr. Eugênio e Sebâstião Re?ende. sendo a
mãtéria aprovãda com parecer FAVORÁVEL, nos termos clo Substitutjvo lntegral n.e 01.

lr)q1txL66l-d"t>§
Walcska CeÍdollô

ConsulroLa r.cgislaLva
Núcleo a'CJR
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