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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

 

REF: Deputado Luiz Henrique Nassaralla  

REF: Augusta e Respeitável Loja Simbólica Brasil número 0953,  

REF: Proposta de emenda ao Anteprojeto de Lei Orçamentária  

  

 

RELATOR: Ir.: Ronald Cortes Vieira – CIM 159.502 

 

 

Trata-se de proposta de emenda ao artigo 3º - Item B11, do Anteprojeto 

de lei Orçamentária do GOB-RJ para o exercício de 2022, apresentada em 

16/08/2021, pelo Venerável Ir.: Deputado LUIZ HENRIQUE NASSARALA, 

CIM 221.695, membro da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Brasil nº 

0953, com apoio das Augusta e Respeitável Lojas que subscreveram a matéria: 

Ortodoxa número nº 3743, e mais trinta e oito lojas federadas ao Grande 

Oriente do Brasil no Estado do Rio de janeiro.  

De acordo com o artigo 16, inciso II letra “a”, da Constituição Estadual, 

e do artigo 60, inciso I do RIPAEL, este relator passa a analisar a matéria.  

A Constituição Estadual do GOB-RJ preceitua em seu artigo 62, que: 
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Parágrafo único: - O orçamento do GOB-RJ destacará, anualmente, um 

percentual de até cinco por cento da receita realizada para atividades coletivas 

de atendimento a pessoas carentes, com utilização regulada por lei”. (grifo 

nosso) 

Desse modo, o artigo 3º, item B11, que disponibiliza R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) para desembolso no exercício de 2022 em filantropia, 

vem regulamentar o parágrafo único do artigo 62 da Constituição. 

Pela proposta de emenda apresentada ao Anteprojeto de Lei 

Orçamentária, do desembolso previsto para filantropia no artigo 3º, item B11, 

seriam destinados R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 12 parcelas iguais 

e sucessivas para o Instituto Conselheiro Macedo Soares. A justificativa 

para esse aporte considera que o referido Instituto é gerido por irmãos maçons 

e que atende a crianças carentes da região, fornecendo alimentação, cestas 

básicas e atendimento social e psicológico, estando a instituição, dessa forma, 

apta a receber esses recursos.  

A Constituição Estadual em seu artigo 59 parágrafo 3º, preceitua: 

§ 3º - A Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias relativas à Jurisdição do GOB-RJ são de iniciativa privativa do 

Grão-Mestre Estadual. 

No mesmo sentido a constituição do GOB, art. 53, incisos III e IV, bem 

como o Regimento interno da PAEL-RJ, em seu artigo 160, inciso I, informam: 

É de exclusiva competência do Grão Mestre a iniciativa de leis que 

tiverem por objeto: 

a) Matéria orçamentária; 
d) Conceder subvenção ou auxilio;  

e) Autorizar a criação ou o aumento de despesas. 

 
A Constituição Federal do Grande Oriente do Brasil no artigo que trata 

de emendas ao orçamento, ainda determina: 

Art. 58 – As emendas ao projeto de lei do orçamento somente poderão 

ser apreciadas caso:  

Inciso II - indiquem os recursos necessários à compensação das 
emendas, admitidas apenas as provenientes de anulação de despesas (grifo 

nosso), excluídas as que incidam sobre:  

a) dotação para pessoal e seus encargos;  

b) serviço da dívida. 
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Após análise da legislação, concluímos que a proposta de emenda que 

reduz o montante alocado na rubrica “filantropia”, destinando metade do 

orçamento previsto para o Instituto conselheiro Macedo Soares, está em 

desacordo com o art. 58 da constituição do GOB, pois insere nova despesa na 

lei orçamentária sem indicar os cortes que possibilite o desembolso 

pretendido, além de desconsiderar que o valor objeto do pleito já possa ter 

destinação específica pelo  executivo estadual. Desse modo, de acordo com a 

legislação pertinente, essa emenda não pode prosperar. 

Apesar de sabemos que diversas instituições filantrópicas, assim como 

o Instituto Conselheiro Macedo Soares, passam por momentos críticos em 

seus programas assistências, o GOB-RJ tem em seu orçamento compromissos 

assumidos com muitas dessas instituições por todo o Estado do Rio de 

Janeiro, não podendo, portanto, ter parte substancial desse desembolso 

reduzido para esse fim.    

É oportuno lembrar, que as Lojas que expressaram seu apoio a proposta 

de emenda, podem apresentar, em época própria, sugestões ao orçamento do 

GOB-RJ, conforme indica o parágrafo primeiro do artigo 59 da Constituição 

Estadual (que trata da administração financeira do GOB-RJ), que tem a 

seguinte previsão legal: 

§ 1º - qualquer Loja Jurisdicionada poderá sugerir ao Poder Executivo 

medidas relacionadas com as matérias referidas neste artigo. 

 
Ressaltamos que o Plano Plurianual, prevê como investimento para o 

exercício de 2022, no artigo 15, a destinação de eventuais Superávits e 

Reservas Não Utilizadas nos anos de 2019 a 2023, que serão aplicadas junto 

a instituição que garanta o mínimo de retorno de renda financeira. define 

ainda que os Superávits, as Reservas Não Utilizadas, mencionadas no plano 

plurianual, serão utilizadas somente para aquisição de imóveis que venham 

unificar a administração do GOB-RJ. Sendo, portanto, matéria vedada a 

outros fins. 

VOTO 

Pelo exposto, quanto aos requisitos legais, a CCJ vota pela rejeição da 

proposta de Emenda do artigo 3º, item B11, do Projeto de Lei Orçamentaria, 

seguindo, após análise da comissão de Orçamento e Finanças, para votação 

pelo plenário. 
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MEMBROS DA COMISSÃO 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


