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I — RELATÓRIO 

Chega a esta Comissão o Projeto de Lei n° 0176/22-AL, de autoria do 
Deputado Kaká Barbosa, que institui a Política de Alfabetização Digital para os 
estudantes com deficiência da rede pública de ensino do Estado do Amapá. 

Cumprindo o disposto no art. 134 do Regimento Interno, o Projeto de Lei n° 
00176/2022-AL foi devidamente lido no expediente da Sessão Ordinária deste Poder 
Legislativo para conhecimento dos Deputados e recebimento de emendas. 

Não tendo recebido emendas, a proposição veio para exame desta 
Comissão conforme preceitua o § 1° do art. 134 do Regimento desta Casa. 

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do 
§ 10 do art. 36 do Regimento Interno, manifestar-se sobre todas as proposições que 
tramitam nesta Casa, sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o breve relato. 

II— VOTO DO RELATOR 

compete a esta Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania 
manifestar-se sobre o presente Projeto de Lei, nos termos previstos no Regimento 
Interno desta Casa, in verbis: 

Art. 36. Caberá ás Comissões, observada a competência 
especifica definida nos parágrafos: 

— dar parecer sobre as proposições referentes aos assuntos de 
sua especialização; 

§ 1° A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania 
compete manifestar-se sobre todos os assuntos quanto ao aspecto 



constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa, assim como: 
(redação dada pela Resolução n° 0094, de 26.02.2007). 

Tratar-se de Projeto que faculta ao Governo Estadual a promoção de 
políticas públicas de inclusão digital de pessoas com deficiência em combate a distinção 
de oportunidades e discriminação social ainda existentes. 

De acordo com o autor da proposta, o objetivo é aplicar as tecnologias 
digitais de informação e comunicação na educação de estudantes com deficiência, mas 
também de professores e de gestores escolares no âmbito do Estado do Amapá, em um 
processo que convencionou-se chamar de alfabetização digital. 

Embora conste das normas esculpidas na presente proposição ações 
especificas a serem adotadas pelo Poder Executivo, cuidou-se de garantir sua 
autonomia organizacional e administrativa, não havendo de se falar em usurpação de 
competência. 

Sendo assim, nada impede que o Projeto seja objeto de iniciativa 
parlamentar, considerando que a Constituição Estadual, no art. 104, estabelece que a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão 
da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos nos casos e na forma prevista na 
Constituição. 

Ademais, temos que a referida proposição foi apresentada a este 
Parlamento em conformidade com as regras regimentais que autorizam, 
concorrentemente, à a Assembleia Legislativa a legislar sobre as matérias de interesse 
do Estado, de acordo com o disposto no art. 94 da Constituição Estadual. 

Destarte, para a aprovação do presente Projeto de Lei deve esta Casa 
tão somente ater-se à motivação política. Não havendo aspectos de ordem 
constitucional ou legal que obstaculizem a aprovação da presente propositura. 

Por fim, temos que o Projeto de Lei obedecerá aos parâmetros 
estabelecidos pela Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998. Logo, a 
proposição se afigurará irretocável, porquanto: i) o meio eleito para o alcance dos 
objetivos pretendidos é o adequado; ii) a matéria nela vertida inova o ordenamento 
jurídico; e iii) revela-se compatível com os princípios diretores do sistema de direito 
pátrio. 

Com essas considerações, opino pela APROVAÇÃO da matéria objeto do 
Projeto de Lei n° 0176/22-AL. 

É o Parecer, s.m.j. 

Deputad CHARL ONE 

Relator 
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III — DECISÃO DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá, em reunião realizada nesta data, aprovou o Parecer do Relator ao 
Projeto de Lei n° 0176/2022-AL. 

VOTOS A FAVOR: 

Macapá,l d 

41°Deputad •1 • - g, LEMOS 

k0 de 2022. 

Deputado JES9 PONTES 

PDT — Presidente 

PSOL — Membro 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 

REPUBLICANOS— Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

VOTOS CONTRA: 

PA' 
Deputada Eli A AUZIER 

PS P - Membr9v--

(49•1
Deputado C ARLy l 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 

Deputado JESUS PONTES 

PDT — Presidente 

Deputado PAULO LEMOS 

PSOL — Membro 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 

REPUBLICANOS— Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

Deputada EDNA AUZIER 

PSD — Membro 

Deputado CHARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 
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