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PARECER DE COMISSÃO  Nº 362/2021

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 316/2021

 

 

Projeto de Lei nº. 316/2021

 

Autor: Deputado Goura.

 

Concede o título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná ao senhor 
Feliciano Rodrigues.

 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
AO SENHOR FELICIANO RODRIGUES. PARECER PELA BAIXA EM 
DILIGÊNCIA AO GABINETE DO AUTOR – ART. 41, §2º DO RIALEP PARA 
COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 1ª 
DA LEI N. 13.115/2001.

 

 

 

 

 

 

PREÂMBULO

 

O projeto de lei de autoria do Deputado Goura, tem por objetivo conceder o título de Cidadão Honorário do Estado do 
Paraná ao senhor Feliciano Rodrigues. 
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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; 

 

Verificada a possibilidade de iniciativa para a propositura do referido projeto de lei, passa-se à análise da competência 
para legislar sobre a matéria em pauta e legalidade.

 

A Lei nº 13.115, de 14 de Fevereiro de 2001, dispõe que o título de cidadão honorário ou de cidadão benemérito só 
será concedido à pessoa que tenha prestado relevantes serviços ao Estado do Paraná, conforme segue:

 

Art. 1º. O título de Cidadão Honorário ou de Cidadão Benemérito será 
concedido à pessoa com reputação ilibada e conduta pessoal e 
profissional irrepreensíveis que tenha prestado relevantes serviços de 
abrangência estadual e de contribuição significativa para todo Estado do 
Paraná e que satisfaça ao menos 4 (quatro) das seguintes condições:

 

I - contribuição ao desenvolvimento das ciências, letras, artes ou da 
cultura em geral;

 

II - ação destacada na área de filantropia ou em favor de obras sociais;

 

III - biografia com registro de postura ética e respeitosa na defesa dos 
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postulados democráticos, das instituições nacional e da cidadania;

 

IV - notório conhecimento e saber na área de atuação;

V - publicações de abrangência estadual em periódicos, jornais, revistas 
ou outros meios de comunicação.

 

Parágrafo único. No momento da propositura devem ser anexadas 
certidões negativas e criminais, com a finalidade de comprovar sua 
reputação ilibada, conduta profissional e pessoal irrepreensíveis do 
homenageado e demais documentos para atendimento ao disposto no 
caput deste artigo.

 

Preliminarmente, solicita-se a baixa do Projeto ao Gabinete do Autor, nos termos do que dispõe o art. 41, §2º do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná a fim de que o Subscritor do Projeto comprove quais das 
situações do art. 1º acima descritos o Homenageado se adequa, por meio de documentos, conforme dispõe o 
parágrafo único do mesmo artigo.

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, opina-se pela BAIXA EM DILIGÊNCIA do presente Projeto de Lei, ao GABINETE DO 
DEPUTADO GOURA.

 

Curitiba, 19 de outubro de 2021.

 

 

 

________________________________________

DEPUTADO DELEGADO FRANCISCHINI
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Presidente

 

 

                                   ________________________________________

DEPUTADO EVANDRO ARAÚJO

Relator

DEPUTADO EVANDRO ARAUJO

Documento assinado eletronicamente em 19/10/2021, às 15:36, 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 362 e o 

código CRC 1A6F3D4E6F6E8FD
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PARECER DE COMISSÃO  Nº 1250/2022

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 316/2021

 

 

Projeto de Lei nº. 316/2021

 

Autor: Deputado Goura

 

Concede o título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná ao senhor 
Feliciano Rodrigues.

 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
AO SENHOR FELICIANO RODRIGUES. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO 
DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 13.115/2001. CONSTITUCIONAL E 
LEGAL. PARECER FAVORÁVEL.

 

 

 

PREÂMBULO

 

O projeto de lei de autoria do Deputado Goura, tem por objetivo conceder o título de Cidadão Honorário do Estado do 
Paraná ao senhor Feliciano Rodrigues. 

 

Em um primeiro parecer, este Relator solicitou que o processo fosse baixado em diligência ao Gabinete do Autor para 
que complementasse a documentação necessária para a análise da constitucionalidade e legalidade do presente 
projeto, o que foi devidamente cumprido no protocolo SEI n. 18.799-77.2021.
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Passa-se, assim, a emissão do parecer.

 

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; 

 

Ademais, verifica-se que a Assembleia Legislativa detém a competência necessária para apresentar o Projeto de Lei 
ora em tela, conforme aduz o art. 162, I, do Regimento Interno desta Casa de Leis:

 

Art. 162. A iniciativa de projeto, observado o disposto na Constituição do 
Estado, caberá:

 

I – a qualquer Deputado, podendo ser individual ou coletiva; 

 

Corrobora deste entendimento, a Constituição do Estado do Paraná, observe-se:

Art. 65. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de 
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

 

Verificada a possibilidade de iniciativa para a propositura do referido projeto de lei, passa-se à análise da competência 
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para legislar sobre a matéria em pauta e legalidade.

 

O projeto em análise objetiva homenagear o Senhor Feliciano Rodrigues com a concessão do Título de Cidadão 
Honorário do Estado do Paraná.

 

A Lei nº 13.115, de 14 de fevereiro de 2001, dispõe que o título de cidadão honorário ou de cidadão benemérito será 
concedido à pessoa que tenha prestado relevantes serviços ao Estado do Paraná, conforme segue:

 

Art. 1º. O título de Cidadão Honorário ou de Cidadão Benemérito será 
concedido à pessoa com reputação ilibada e conduta pessoal e 
profissional irrepreensíveis que tenha prestado relevantes serviços de 
abrangência estadual e de contribuição significativa para todo Estado do 
Paraná e que satisfaça ao menos 4 (quatro) das seguintes condições:

 

I - contribuição ao desenvolvimento das ciências, letras, artes ou da 
cultura em geral;

 

II - ação destacada na área de filantropia ou em favor de obras sociais;

 

III - biografia com registro de postura ética e respeitosa na defesa dos 
postulados democráticos, das instituições nacional e da cidadania;

 

IV - notório conhecimento e saber na área de atuação;

V - publicações de abrangência estadual em periódicos, jornais, revistas 
ou outros meios de comunicação.

 

Parágrafo único. No momento da propositura devem ser anexadas 
certidões negativas e criminais, com a finalidade de comprovar sua 
reputação ilibada, conduta profissional e pessoal irrepreensíveis do 
homenageado e demais documentos para atendimento ao disposto no 
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caput deste artigo.

 

Conforme documentos juntados por meio do protocolo SEI n. 18.799-77.2021, o Homenageado preenche os requisitos 
referentes aos incisos I a IV do art. 1º da Lei n. 13.115, de 14 de fevereiro de 2001.

 

O Senhor Feliciano Rodrigues, nascido em Presidente Venceslau, Estado de São Paulo mudou-se para Curitiba na 
década de 1980 e se estabeleceu no bairro Abranches, onde, desde então, zela pelo Templo de Umbanda intitulado 
Pai Tomé e Mãe Rosário. O espaço atualmente passa por um processo de tombamento em âmbito municipal, tendo 
sido emitido Parecer pela Câmara Técnica do Patrimônio Imaterial da Fundação Cultural de Curitiba reconhecendo o 
local como “território cultural. ” Comprova-se, assim, o preenchimento do inciso I do art. 1º da Lei n. 13.115/2001, qual 
seja, “contribuição ao desenvolvimento das ciências, letras, artes ou da cultura em geral.”

 

O Homenageado possui atuação destacada na área da filantropia e no exercício diário da caridade. Ele e sua família 
são responsáveis por ações sociais em apoio à comunidade, por meio da prestação de assistência espiritual e 
psicológica, estabelecendo laços de solidariedade com a comunidade, atendendo indistintamente a todos que lhes 
procura (inciso II do art. 1º da Lei n. 13.115/2001 - “ação destacada na área de filantropia ou em favor de obras 
sociais”).

 

A biografia do Homenageado, como atesta os documentos juntados, denotam uma trajetória de vida centrada em uma 
postura ética e respeitosa na defesa das questões sociais, na preservação das tradições culturais de matrizes 
africanas. Tem uma vida dedicada ao sacerdócio e à caridade, que se funde com a tradição e a história do bairro 
Abranches (inciso III, do art. 1º da Lei n. 13.115/2001). 

 

Por fim, o Homenageado reúne os requisitos de notório conhecimento e saber na área de atuação (inciso IV, do art. 1º 
da Lei n. 13.115/2001). Além do reconhecimento público, o Autor do Projeto juntou ao processo diversos títulos e 
registros que comprovam o preenchimento do requisito. 

 

Seu trabalho é reconhecido pela comunidade e pela Fundação Cultural de Curitiba que atesta a importância, a 
originalidade, autenticidade, a riqueza cultural das práticas religiosas, culturais e assistenciais desenvolvidas.

   

Sendo assim, verifica-se que o Homenageado é pessoa apta a receber o Título de Cidadão Honorário, devendo o 
Projeto de Lei em exame ser aprovado ante a sua Constitucionalidade e Legalidade.
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Ademais, encontra-se acostado aos autos do Projeto de Lei, o ofício da Liderança do Partido, disponibilizando uma 
cota para Cidadão Honorário/Benemérito, para a propositura do presente Projeto, conforme determina o art. 2º da Lei 
n. 13.115/2001.

 

No que tange à técnica legislativa, o projeto em análise não encontra óbice nos requisitos da Lei Complementar 
Federal nº 95/98, bem como, no âmbito estadual, da Lei Complementar nº 176/2014, as quais dispõem sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

 

CONCLUSÃO

 

 

Diante do exposto, opina-se pela APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei, em virtude de sua 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, por estarem presentes todos os requisitos Constitucionais, legais e de 
técnica legislativa. 

 

Curitiba, 17 de maio de 2022.

 

 

 

________________________________________

DEPUTADO NELSON JUSTUS

Presidente

 

 

                                   ________________________________________

DEPUTADO EVANDRO ARAÚJO

Relator
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DEPUTADO EVANDRO ARAUJO

Documento assinado eletronicamente em 17/05/2022, às 15:24, 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 1250 e o 

código CRC 1E6C5E2F8A1B1CF
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INFORMAÇÃO Nº 4696/2022

 

 

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 316/2021, de autoria do Deputado Goura, recebeu parecer favorável 
na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião do dia 17 de maio de 2022.

O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

 

 

Curitiba, 17 de maio de 2022.

 

Maria Henrique de Paula 
Mat. 40.668

 

MARIA HENRIQUE

Documento assinado eletronicamente em 17/05/2022, às 16:35, 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 4696 e o 

código CRC 1D6B5D2E8A1C6DB
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DESPACHO - DL Nº 3014/2022

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Diretoria de Assistência ao Plenário.

 

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 17/05/2022, às 17:47, 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 3014 e o 

código CRC 1D6D5A2C8F1D6AF
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