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VOTO 

 

VOTO EM SEPARADO AO PROJETO DE LEI 

N° 1884/2020. INSTITUI O “PROGRAMA DE 

TELECUIDADO” PARA MONITORAR, À 

DISTÂNCIA, OS IDOSOS COM SUSPEITA OU 

COM DIAGNÓSTICO DA COVID-19 QUE 

MORAM SOZINHOS NO MUNICÍPIO DE 

JOÃO PESSOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de lei de n° 1884/2020, de autoria do Vereador Humberto 

Pontes, o qual institui o “Programa de Telecuidado” para monitorar, à distância, os idosos 

com suspeita ou com diagnóstico da Covid-19 que moram sozinhos no município de João 

Pessoa e dá outras providências.. 

 

Após discutir o Projeto, o vereador relator Renato Martins emitiu parecer 

favorável e concluiu pela constitucionalidade do Projeto de Lei em questão. 

 

Visando colaborar com a constitucionalidade do projeto analisado, o vereador 

Thiago Lucena requereu o PEDIDO DE VISTA durante a sessão da Comissão de constituição, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa. 

 

Após examinar o tema, dissentimos do relatório do vereador relator, pelas razões 

que passaremos a discorrer, optamos por apresentar o presente VOTO EM SEPARADO, nos 

termos facultados pela Carta regimental (art. 67, § 1º). 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
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 O projeto de lei em análise institui o “Programa de Telecuidado” para monitorar, à 

distância, os idosos com suspeita ou com diagnóstico da Covid-19 que moram sozinhos no 

município de João Pessoa e dá outras providências. 

 

Analisando-se a redação e a justificativa do projeto, entendemos que a 

propositura não padece de vícios, revelando sua constitucionalidade, onde concordamos 

com o parecer proferido pelo Vereador Relator, no entanto, visando adequar o presente 

projeto a melhor técnica legislativas, e as deliberações acordadas na reunião anterior da 

comissão, de forma que proponho uma emenda supressiva, nos termos dos arts. 176, §1º1 

e 177, § § 1º2, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de João Pessoa, conforme 

delineado a seguir. 

 

No art. 2º, § 1º, do presente Projeto de Lei, regulamenta que será instalada uma 

pulseira no idoso, com um botão de acionamento, conectado a central de Tele 

Atendimento que será acionado em caso de cuidados médicos e/ou emergência.  

 

A Constituição Federal, em seu artigo 2°, instituiu a independência, a separação e 

a harmonia entre os poderes como condições basilares da nossa República. Por isso mesmo 

um poder não deve avançar na esfera de atribuição – explícita ou decorrente – do outro. 

Ao Poder Executivo compete a iniciativa de lei dispor sobre organização, administração e 

execução dos serviços locais. 

 

As hipóteses de iniciativa privativa do Poder Executivo, que limitam o poder de 

iniciativa dos vereadores, estão expressamente previstas na Constituição Federal, aplicadas 

por simetria aos Estados e Municípios. Dispõe o artigo 61, § 1º, da CF. 

 

O parágrafo primeiro do artigo 2º do presente projeto de lei adentra na 

competência privativa do chefe do Executivo, conforme mandamento do artigo 30, IV da 

Lei Orgânica do Município, in verbis: 

                                                 
1  Art. 176 Emenda é a proposição apresentada por Vereador ou comissão visando alterar dispositivo de projeto de 

lei ou de resolução. 

 § 1º As emendas só serão admitidas quando constantes do corpo do parecer de Comissão Permanente ou, em 

Plenário, durante a discussão da matéria, desde que subscritas por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara ou, em projetos 

de autoria da Mesa, pela maioria de seus membros. 
2  Art. 177 As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. 
 § 1º Emenda supressiva: é a que manda suprimir em parte ou no todo o artigo do projeto. 
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“Artigo 30 - Compete privativamente ao Prefeito 

Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:  

I - regime jurídico dos servidores;  

II - criação de cargos, empregos ou funções na 

Administração direta e autárquica do Município, ou 

aumento de sua remuneração;  

III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano 

plurianual; 

 IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 

Administração direta do Município.”  

 

O Projeto em comento busca, acima de tudo, a criação de um dever específico aos 

órgãos do Poder Executivo, no sentido de obrigar o Município a adquirir e fornecer as 

pulseiras a serem instaladas nos idosos, matéria que diz respeito à estruturação dos órgãos 

públicos e à organização administrativa, próprias do titular daquele poder. 

 

Desta forma, a fim de adequar a proposição à melhor técnica Legislativa e sanar o 

vício apontando, sugere-se a seguinte Emenda Supressiva, devendo ser retirado do Projeto 

de Lei o parágrafo primeiro do artigo 2º. 

 

Quanto aos demais artigos do Projeto de Lei apresentado, impende destacar que 

não contém vícios que possam macular a sua constitucionalidade, estando os mesmos em 

de acordo com o que determina a Lei Orgânica do Município de João e o Regimento Interno 

da Câmara Municipal, versando sobre interesse estritamente local. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

PELO EXPOSTO, opina-se pelo PARECER FAVORÁVEL A CONSTITUCIONALIDADE 

do Projeto de Lei n° 1884/2020, na forma da Emenda Supressiva apresentada. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

João Pessoa, 06 de julho de 2020. 

 

 

THIAGO LUCENA  

Vereador – PRTB 
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Parecer da Comissão 

 

 A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa, opinou pelo 

PARECER FAVORÁVEL A CONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 1884/2020, nos 

termos da Emenda Supressiva apresentada, em conformidade com o parecer do membro 

desta comissão. 

 

Salas das Comissões. 06 de julho de 2020. 

 

 

 
 

Thiago Lucena 

Presidente 
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Vice-Presidente 
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