
Nº da proposição
00176/2019

Data de autuação
17/05/2019

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE INDICAÇÃO

Autor: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

Ementa:

INSTITUI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO
PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO ESTADO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
COMISSÃO DE TRAB. ADM. E SERVIÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE INDICAÇÃO

  Descrição:  
INSTITUI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO PARA
CRIANÇAS, ADOLESCEN

  Autor:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Usuário assinador:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Data da criação:  16/05/2019 15:31:13  Data da assinatura:  16/05/2019 15:32:16

GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
16/05/2019

INSTITUI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO ESTADO
CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ indica:

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa de assistência e atendimento
psicológico e psiquiátrico para crianças, adolescentes e jovens que apresentem sintomas compatíveis com
depressão e ansiedade no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º - O programa a que se refere o artigo 1.º tem por finalidade estabelecer os seguintes critérios de
atendimento e assistência, sem prejuízo dos demais que se acharem necessários:

I – Realizar o atendimento psicológico e psiquiátrico promovendo a saúde mental do paciente;

II – Diagnosticar se o necessitado sofre de depressão, ansiedade ou outras doenças, realizando os devidos
encaminhamentos;

III – Desenvolver atividades de prevenção e orientação aos genitores dos pacientes, visto que a família é
considerada célula importante para sociedade;

IV - Desenvolver políticas públicas no sentido de coibir e superar a depressão e ansiedade, promovendo a
saúde psíquica do público-alvo;

V – Atestar o risco de suicídio que pode vir a ser praticado pelo examinando.

Parágrafo único: O atendimento que trata o inciso I desta lei deverá ocorrer prioritariamente, nas escolas,
creches e outros centros específicos que possam promover a saúde mental dos beneficiados previstos
nesta lei.

Art. 3º - Após a criança, adolescente ou jovem ser incluído no presente programa, o Conselho Tutelar será
notificado para acompanhamento e realização das medidas cabíveis.
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Art. 4º - Para realização do programa de assistência e atendimento psicológico e psiquiátrico para
crianças, adolescentes e jovens de que trata esta lei, poderão ser realizados convênios com outras
secretarias, entidades sem fins lucrativos, bem como por meio de iniciativa privada, conforme as
necessidades apresentadas para sua implantação.

Art. 5º - A regulamentação desta lei, tendo em vista a aplicação do programa, obedecerá a critérios do
Poder Executivo

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ FERNANDES

DEPUTADO ESTADUAL

 

JUSTIFICATIVA

É conhecido e inegável o enorme avanço tecnológico e o consumo demasiado dos produtos de última
geração pelas pessoas, o que muitas das vezes acaba por, excessivamente, aproximar aqueles que estão
distante, e principalmente distanciar aqueles que estão próximos.

Diversos são os fatores pelas quais têm contribuído para crescimento de doenças como depressão,
ansiedade e outros transtornos mentais. Os estímulos oferecidos pela indústria do entretenimento têm o
objetivo de nos manter conectados a ela o tempo todo. O desejo de todo canal de TV, por exemplo, é o de
que permaneçamos ligados à programação enquanto estivermos acordados — e, se pudermos deixar a
televisão sintonizada enquanto dormimos, ótimo. As inúmeras empresas com atuação na internet são
pautadas pela mesma estratégia. O Facebook, por exemplo, pretende se confundir com a própria rede de
informações. Seu fundador, Mark Zuckerberg, disse há alguns anos que buscava manter os usuários
conectados à plataforma por todo o período em que estivessem plugados à internet — idealmente, o dia
inteiro.

Tal situação é a prova concreta e que acaba por levar os usuários dos aparelhos dispositivos móveis a
dedicar grande parte do seu tempo aos smartphones, o que contribui a total dependência das pessoas, aos
aparelhos. Resultando, de certa forma, em um isolamento social dos demais amigos e familiares, e
dependência tecnológica pelo uso excessivo.

Parece ironia, mas o próprio Bill Gates, cofundador da Microsoft, declarou impor limites durante a
criação dos filhos. Até os 14 anos, seus três herdeiros não tiveram o próprio celular. "Eles reclamavam
que as outras crianças já tinham", disse em entrevista ao Mirror.

Sobre o assunto, um estudo muito interessante, cuja prévia dos resultados foi divulgada pelo National
I n s t i t u t e  o f  H e a l t h  d o s  E u a .
O multicêntrico conduzido ao longo de dez anos, com 11. 000 (onze mil) pessoas, em 21 cidades, ao
custo de 300 milhões de dólares, visa também demonstrar os efeitos da tela (celular, ipad, computador e
tv) no cérebro de crianças, adolescentes e adultos. Vejamos alguns ponto:

 

1. O uso constante de tela provoca atrofia do cortex cerebral, com possível
diminuição da receptividade de informações sensoriais (visão, audição, tato,
olfato, paladar), pois acabam menos estimulados durante o uso da tela do
que em outras atividades.
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2. Há sinais de aumento importante da velocidade da maturação cerebral
relacionado ao uso de tela, ou seja, aceleração do processo de
envelhecimento cerebral.

 

3. Durante o uso de midias sociais, há evidências do aumento da liberação
de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao vício. Ou seja, há
evidências (que serão melhor estudadas) de que pode viciar quimicamente,
como uma droga.

 

4. Diminui o desempenho em testes de linguagem e matemática.

 

5. Crianças que aprendem a empilhar blocos e jogar em 2d (por exemplo
Minecraft), ao contrario do que se pensava, não conseguem transferir estas
habilidades para montar blocos em 3d. Ou seja, a habilidade serve apenas
especificamente para o computador, não para a vida real.

 

6. Existe uma correlação que será melhor estudada (para saber se é uma
relação de causa e consequência ou não) entre automutilação em meninas
adolescentes e uso de redes sociais.

 

7. Adolescentes que usam redes sociais menos de 30 minutos ao dia
apresentam muito menos sintomas depressivos e auto destrutivos do que os
adolescentes que usam redes sociais por um tempo superior a este.

 

8. Até mais estudos serem apresentados, a recomendação geral é de que as
pessoas tentem usar aplicativos que limitem o uso de tela pelas crianças e
pelos próprios adultos.

Nesse sentido, estudos comprovam que um dos grandes motivos que ensejam a depressão e outras
doenças, é o uso excessivo dos smartphones. O jornal Terra, por meio da notícia virtual intitulada como 

 noticiou  “Uso excessivo de smartphones causa depressão, diz estudo”, “O uso excessivo de smartphones
pode levar à depressão, estresse e insônia, de acordo com o professor de Psicologia Organizacional e
Saúde da Universidade de Lancaster, Cary Cooper. Segundo ele, os aparelhos oferecem uma saída
passiva onde o usuário não precisa interagir com o mundo ou enfrentar os problemas. As informações
são do The Sun”.

Por outro lado, a condição de elevado estresse experimentado pelas crianças, adolescentes e jovens,
principalmente pela carga de estudos provenientes das provas que são submetidas periodicamente nas
escolas e vestibulares contribui para o agravamento e expansão da doença.

Outro ponto importante que também agrava a situação, é a saída dos pais, dia a dia, para o mercado de
trabalho, o que resta por fragilizar o desenvolvimento emocional das crianças.
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Deve ser considerado também o fato de que, existe, intrinsecamente, uma determinada pressão
psicológica nestas pessoas, que muitas das vezes se agrava por frustrações periódicas, principalmente
quando não almejado os objetivos previamente estabelecidos por eles próprio.

Nesse sentido, muitos destas pessoas alvo do presente projeto não compartilham aos familiares das suas
necessidades por vergonha ou timidez, e acabam por sofrerem consigo mesmo, o que poderá causar
resultados ainda piores, ensejando, inclusive, no suicídio destas que são o futuro do nosso país.

Assim, é inegável a importância da discussão sobre transtornos psicológicos que acometem a sociedade,
em especial na adolescência. No ano de 2017, a OMS promoveu o , coincidênciaDia Mundial da Saúde
ou não, o tema foi depressão.

Os números no Brasil também soam como alerta para nossa sociedade. O país tem o maior número de
 da América Latina.casos de depressão

O Jornal Diário do Nordeste noticiou em 03 de abril de 2019, a seguinte matéria “Ceará concede 4
auxílios-doença a cada 24 h devido à depressão”. Vale destacar que o mesmo Jornal já havia noticiado no
mês de março deste ano “Ceará é o 6º estado do Brasil em mortes associadas à depressão em 20 anos”.

Vale destacar que a presente proposição não visa criar nenhuma atribuição ou competência ao Conselho
Tutelar, visto que de acordo com o artigo 136 do ECA, são atribuições do Conselho Tutelar atender as
crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos forem violados, seja por ação ou omissão da
sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em caso de ato
infracional. O Conselho Tutelar pode aplicar medidas como encaminhamento da criança ou do
adolescente aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e
acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino
fundamental,  ou comunitários de proteção, apoio e promoçãoinclusão em serviços e programas oficiais
da família, da criança e do adolescente e ,requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico
em regime hospitalar ou ambulatorial, entre outros.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
23/05/2019

LIDO NA 53ª (QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 21 DE MAIO DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
28/05/2019

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-014-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Formulário de Protocolo para

Procuradoria

DATA

REVISÃO:
 

 

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
29/05/2019

ENCAMINHE-SE À CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA, PARA ANÁLISE E PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
14/06/2019

À Dra. Sulmaita Grangeiro Teles pamplona para proceder análise e emitir parecer.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
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PROJETO DE INDICAÇÃO: 176/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

MATÉRIA: INSTITUI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JOVENS DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do ExcelentíssimoProjeto de Indicação nº 176/2019
Senhor  que Deputado André Fernandes “Institui o Programa de Assistência e Atendimento
Psicológico e Psiquiátrico Para Crianças, Adolescentes e Jovens do Estado do Ceará e Dá Outras
Providências.”

DO PROJETO

 Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa de assistência e atendimento
psicológico e psiquiátrico para crianças, adolescentes e jovens que apresentem sintomas compatíveis com
depressão e ansiedade no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º - O programa a que se refere o artigo 1.º tem por finalidade estabelecer os seguintes critérios de
atendimento e assistência, sem prejuízo dos demais que se acharem necessários:

I – Realizar o atendimento psicológico e psiquiátrico promovendo a saúde mental do paciente;

II – Diagnosticar se o necessitado sofre de depressão, ansiedade ou outras doenças, realizando os devidos
encaminhamentos;
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III – Desenvolver atividades de prevenção e orientação aos genitores dos pacientes, visto que a família é
considerada célula importante para sociedade;

IV - Desenvolver políticas públicas no sentido de coibir e superar a depressão e ansiedade, promovendo a
saúde psíquica do público-alvo;

V – Atestar o risco de suicídio que pode vir a ser praticado pelo examinando.

Parágrafo único: O atendimento que trata o inciso I desta lei deverá ocorrer prioritariamente, nas escolas,
creches e outros centros específicos que possam promover a saúde mental dos beneficiados previstos
nesta lei.

Art. 3º - Após a criança, adolescente ou jovem ser incluído no presente programa, o Conselho Tutelar será
notificado para acompanhamento e realização das medidas cabíveis.

Art. 4º - Para realização do programa de assistência e atendimento psicológico e psiquiátrico para
crianças, adolescentes e jovens de que trata esta lei, poderão ser realizados convênios com outras
secretarias, entidades sem fins lucrativos, bem como por meio de iniciativa privada, conforme as
necessidades apresentadas para sua implantação.

Art. 5º - A regulamentação desta lei, tendo em vista a aplicação do programa, obedecerá a critérios do
Poder Executivo

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

DA JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa, o Nobre Parlamentar destaca: “É conhecido e inegável o enorme avanço
tecnológico e o consumo demasiado dos produtos de última geração pelas pessoas, o que muitas das
vezes acaba por, excessivamente, aproximar aqueles que estão distante, e principalmente distanciar
aqueles que estão próximos.

Diversos são os fatores pelas quais têm contribuído para crescimento de doenças como depressão,
ansiedade e outros transtornos mentais. Os estímulos oferecidos pela indústria do entretenimento têm o
objetivo de nos manter conectados a ela o tempo todo. O desejo de todo canal de TV, por exemplo, é o de
que permaneçamos ligados à programação enquanto estivermos acordados — e, se pudermos deixar a
televisão sintonizada enquanto dormimos, ótimo. As inúmeras empresas com atuação na internet são
pautadas pela mesma estratégia. O Facebook, por exemplo, pretende se confundir com a própria rede de
informações. Seu fundador, Mark Zuckerberg, disse há alguns anos que buscava manter os usuários
conectados à plataforma por todo o período em que estivessem plugados à internet — idealmente, o dia
inteiro.

Tal situação é a prova concreta e que acaba por levar os usuários dos aparelhos dispositivos móveis a
dedicar grande parte do seu tempo aos smartphones, o que contribui a total dependência das pessoas, aos
aparelhos. Resultando, de certa forma, em um isolamento social dos demais amigos e familiares, e
dependência tecnológica pelo uso excessivo.

Parece ironia, mas o próprio Bill Gates, cofundador da Microsoft, declarou impor limites durante a
criação dos filhos. Até os 14 anos, seus três herdeiros não tiveram o próprio celular. "Eles reclamavam
que as outras crianças já tinham", disse em entrevista ao Mirror.

Sobre o assunto, um estudo muito interessante, cuja prévia dos resultados foi divulgada pelo National
I n s t i t u t e  o f  H e a l t h  d o s  E u a .
O multicêntrico conduzido ao longo de dez anos, com 11. 000 (onze mil) pessoas, em 21 cidades, ao
custo de 300 milhões de dólares, visa também demonstrar os efeitos da tela (celular, ipad, computador e
tv) no cérebro de crianças, adolescentes e adultos. Vejamos alguns ponto:
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1. O uso constante de tela provoca atrofia do cortex cerebral, com possível
diminuição da receptividade de informações sensoriais (visão, audição, tato,
olfato, paladar), pois acabam menos estimulados durante o uso da tela do
que em outras atividades.

2. Há sinais de aumento importante da velocidade da maturação cerebral
relacionado ao uso de tela, ou seja, aceleração do processo de
envelhecimento cerebral.

3. Durante o uso de midias sociais, há evidências do aumento da liberação
de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao vício. Ou seja, há
evidências (que serão melhor estudadas) de que pode viciar quimicamente,
como uma droga.

4. Diminui o desempenho em testes de linguagem e matemática.

5. Crianças que aprendem a empilhar blocos e jogar em 2d (por exemplo
Minecraft), ao contrario do que se pensava, não conseguem transferir estas
habilidades para montar blocos em 3d. Ou seja, a habilidade serve apenas
especificamente para o computador, não para a vida real.

6. Existe uma correlação que será melhor estudada (para saber se é uma
relação de causa e consequência ou não) entre automutilação em meninas
adolescentes e uso de redes sociais.

7. Adolescentes que usam redes sociais menos de 30 minutos ao dia
apresentam muito menos sintomas depressivos e auto destrutivos do que os
adolescentes que usam redes sociais por um tempo superior a este.

8. Até mais estudos serem apresentados, a recomendação geral é de que as
pessoas tentem usar aplicativos que limitem o uso de tela pelas crianças e
pelos próprios adultos.

Nesse sentido, estudos comprovam que um dos grandes motivos que ensejam a depressão e outras
doenças, é o uso excessivo dos smartphones. O jornal Terra, por meio da notícia virtual intitulada como
“Uso excessivo de smartphones causa depressão, diz estudo”, noticiou “O uso excessivo de smartphones
pode levar à depressão, estresse e insônia, de acordo com o professor de Psicologia Organizacional e
Saúde da Universidade de Lancaster, Cary Cooper. Segundo ele, os aparelhos oferecem uma saída
passiva onde o usuário não precisa interagir com o mundo ou enfrentar os problemas. As informações são
do The Sun”.

Por outro lado, a condição de elevado estresse experimentado pelas crianças, adolescentes e jovens,
principalmente pela carga de estudos provenientes das provas que são submetidas periodicamente nas
escolas e vestibulares contribui para o agravamento e expansão da doença.

Outro ponto importante que também agrava a situação, é a saída dos pais, dia a dia, para o mercado de
trabalho, o que resta por fragilizar o desenvolvimento emocional das crianças.

Deve ser considerado também o fato de que, existe, intrinsecamente, uma determinada pressão
psicológica nestas pessoas, que muitas das vezes se agrava por frustrações periódicas, principalmente
quando não almejado os objetivos previamente estabelecidos por eles próprio.

Nesse sentido, muitos destas pessoas alvo do presente projeto não compartilham aos familiares das suas
necessidades por vergonha ou timidez, e acabam por sofrerem consigo mesmo, o que poderá causar
resultados ainda piores, ensejando, inclusive, no suicídio destas que são o futuro do nosso país.
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Assim, é inegável a importância da discussão sobre transtornos psicológicos que acometem a sociedade,
em especial na adolescência. No ano de 2017, a OMS promoveu o Dia Mundial da Saúde, coincidência
ou não, o tema foi depressão.

Os números no Brasil também soam como alerta para nossa sociedade. O país tem o maior número de
casos de depressão da América Latina.

O Jornal Diário do Nordeste noticiou em 03 de abril de 2019, a seguinte matéria “Ceará concede 4
auxílios-doença a cada 24 h devido à depressão”. Vale destacar que o mesmo Jornal já havia noticiado no
mês de março deste ano “Ceará é o 6º estado do Brasil em mortes associadas à depressão em 20 anos”.

Vale destacar que a presente proposição não visa criar nenhuma atribuição ou competência ao Conselho
Tutelar, visto que de acordo com o artigo 136 do ECA, são atribuições do Conselho Tutelar atender as
crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos forem violados, seja por ação ou omissão da
sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em caso de ato
infracional. O Conselho Tutelar pode aplicar medidas como encaminhamento da criança ou do
adolescente aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e
acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino
fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção
da família, da criança e do adolescente e requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico,
em regime hospitalar ou ambulatorial, entre outros.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.”

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A Lex Fundamentalis, em seu bojo, estabelece o seguinte:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que
no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, in verbis:

Art. 25.  organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis queOs Estados
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.

Enfatiza-se que a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, :in verbis

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

(...)
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IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa;

Importante ressalvar que o direito fundamental à saúde, como os demais direitos fundamentais, são uma
garantia para , assim, exposto no art.a concretização da existência digna do ser humano no seio social
1º, inciso III, da CF/88, in verbis:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem com fundamentos:

(...)

III – a dignidade da pessoa humana;

Nesse sentido, consoante a dicção do art. 14, incisos II e IX, da Constituição Estadual do Ceará, um dos
princípios que regem o nosso Estado é o de, justamente, promover a justiça social e extinguir qualquer
forma de exploração ou opressão, a fim de procurar assegurar uma vida digna, livre e saudável.

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

 (...)

II – promoção da justiça social e extinção de todas as formas de exploração e
opressão

(...)

IX – desenvolvimento dos serviços sociais e programas destinados à garantia de
habitação digna, com adequada infraestrutura, de educação gratuita em todos os
níveis, bem como  (grifocompatível atendimento na área de saúde pública;
inexistente no original)

Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos, 
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

A Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das formas,
estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal, observados os princípios de respeito à Constituição Federal, à unidade da
Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à probidade
administrativa, respectivamente.

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

A propositura em tela é um direito consagrado na Constituição Federal/88, dentre os Direitos
Fundamentais, a fim de proteger a dignidade da pessoa humana no seu art. 1º, inciso III, :in verbis

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático
de direito e tem como fundamentos:

(...)
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III – a dignidade da pessoa humana; (grifo inexistente no original)

Ademais, também é resguardado pelos direitos sociais descritos no art. 6º, CF/88 a seguir:

Art. 6º São direitos sociais a educação, ,  alimentação, o trabalho, aa saúde a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. (grifo inexistente no original)

Entendemos que a matéria a que se refere o projeto de Indicação  é abrangida pelassub examine
Constituições Federal e Estadual, e sem sombra de dúvida,  está relacionada à proteção e à defesa da

 como bem reza em sua ementa que “saúde da pessoa, Institui o Programa de Assistência e Atendimento
Psicológico e Psiquiátrico Para Crianças, Adolescentes e Jovens do Estado do Ceará e Dá Outras
Providências.”

DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

No que se refere à competência legislativa a Carta Magna da República prevê as regras de competência
entre a União, os Estados e o Distrito Federal para respectivamente, em seus art. 23, inciso II e art. 24,
inciso XII e  parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º  , a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem

, como evidenciado adiante:legislar sobre saúde e proteção e defesa da saúde

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
:dos Municípios

(...)

II –  e assistência pública, da proteção e garantia das pessoascuidar da saúde
portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
:concorrentemente sobre

(...)

XII – previdência social, ;proteção e defesa da saúde

(...)

§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.

§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da
lei estadual, no que lhe for contrário. (grifo inexistente no original)

É, também, norma elencada no art. 15, inciso II, e art. 16, inciso XII, da Constituição do Estado do Ceará,
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 65/2009:

Art. 15. São competências do Estado, exercidas em comum com a União, o
:Distrito Federal e os Municípios
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(...)

II –  e assistência pública, da proteção e garantia das pessoascuidar da saúde
portadoras de deficiência;

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
:Constituição da República, sobre

(...)

XII – previdência social, ; (...)proteção e defesa da saúde

§ 1º. A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a estabelecer
normas gerais, e à sua falta, não ficará o Estado impedido de exercer atividade
legislativa plena.

§ 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§ 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da
Lei Estadual, no que lhe for contrário. (grifo inexistente no original)

Ademais, no mesmo sentido, a Carta Estadual do Ceará, especificamente, trata da saúde no seu art. 245, 
in litteris:

Art. 245.  , garantido medianteA saúde é direito de todos e dever do Estado
políticas sociais e econômicas que visem à eliminação de doenças e outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às suas ações e serviços. (grifo
inexistente no original)

Por outro lado, observando o disposto na Carta Política de 1988, que revela a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre saúde e proteção e
defesa da saúde, concluímos que neste campo material compete à União definir as diretrizes,
enquanto aos Estados-membros compete à suplementação das normas gerais, de forma a
c o n t e m p l a r  a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  l o c a i s
.                                                                                                                                       

DA INICIATIVA DAS LEIS

A princípio, cumpre-nos observar que a iniciativa de Leis, segundo o artigo 60, I, da Constituição
Estadual, cabe aos Deputados Estaduais.

Vale ressaltar que a competência acima citada , ou seja, é remanescente ou residual remanesce aos
 a iniciativa de assuntos não atribuídos as outras pessoas taxativamente citadas nosDeputados Estaduais

demais incisos do mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas,
do supracitado artigo, da Carta Estadual.

Entretanto, a Lei Maior Estadual diz expressamente em seu art.  e  que:60, inciso II, §§ 1º e 2º, “c” “e”

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;     

II – ao Governador do Estado;

(...)
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a.  

a.  

§ 1º.  prevista:Não será admitido aumento da despesa

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado do Estado;

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado às leis que
disponham sobre:

(...)

  criação, organização, estruturação e  competências das   Secretarias de Estado,   órgãos e
, concessão, permissão, autorização,entidades da administração pública direta e indireta

delegação e outorga de serviços públicos;

(...)

matéria orçamentária.

Salienta-se que a proposição legal em estudo, ao dispor sobre a instituição doPrograma de Assistência e
,Atendimento Psicológico e Psiquiátrico para Crianças, Adolescentes e Jovens do Estado do Ceará

também adentra em , uma vez que sua criação geraria despesas ao Poder Públicomatéria orçamentária
por meio de seus órgãos competentes.

No âmbito do Estado  ( ) em relação, a competência material ou administrativa Art. 23/CF e Art. 15,/CE
à matéria legislativa em questão cabe à  cuja competência e iniciativa legislativa éSecretaria da Saúde,
do Chefe do Poder Executivo Estadual ( ).Arts. 88, II, III e VI, e 60, § 2º e suas alíneas, CE/89

A Constituição do Estado do Ceará, ainda oferece reforço a esses dispositivos quando determina em seu o
art. 88, incisos II, III e VI, :in verbis

Art. 88. :Compete privativamente ao Governador do Estado

(...)

II –  e dos Comandantes daexercer, com o auxílio dos Secretários de Estado
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da administração

.estadual

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
;Constituição

(...)

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
;administração estadual na forma da lei

Isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar, quando preferiu , valendoa sede da Indicação
ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo nosso

, artigo 2º, da Carta Magna Federal:Ordenamento Constitucional

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
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A Lei Maior Estadual também atribui ao Governador, através do seu artigo 60, § 2º, alíneas “c” e “e”, a
iniciativa privativa de leis que disponham sobre: “ ,  tributária e organização administrativa matéria

, serviços públicos e pessoal, da administração direta, autárquica e fundacional.” eorçamentária
“criação,  e  das  e .”estruturação atribuições Secretarias de Estado órgãos da administração pública

A doutrina pátria confirma o pensamento acima esposado:

O princípio se justifica. As Casas Legislativas estão preparadas para o exercício
de funções pertinentes à produção de leis, mas não possuem o nível de
informações pertinentes à Administração. Conhecem as questões administrativas
à distância, exercendo, de um lado, nítido papel de fiscalização e de
representação popular, mas estando inabilitadas para o conhecimento próprio
das necessidades cotidianas da Administração, inclusive no que diz respeito aos
problemas que lhe são peculiares.   [1]

Segundo o professor Michel Temer, “O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes
independentes entre si, estabelece o art. 2º da CF. (...) Em primeiro lugar pela circunstância de cada
Poder haurir competências no Texto Constitucional. Nenhuma norma infraconstitucional pode subtrair

 competências que foram entregues pelo constituinte.” [2]

Nos dizeres do mestre José Afonso da Silva, “A desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem as
 atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento do outro.” [3]

Assim leciona o Mestre Hely Lopes Meireles, sobre o vício de iniciativa: “Essa privatividade de iniciativa
do executivo torna inconstitucional o projeto oriundo do legislativo, ainda que promulgado e sancionado
pelo chefe do executivo, porque as prerrogativas constitucionais são irrenunciáveis por seus titulares.” [4]

Observamos então, pela boa leitura dos dispositivos legais sobreditos (artigos 60, § 2º, alíneas “c” e “e”
), que somente o Chefe do Executivo Estadual poderiae 88, incisos II, III e VI, da Carta Magna Estadual

propor Lei atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da
competência garantida por aqueles artigos da Constituição Estadual, podemos citar, outrossim,
meramente para ilustrar nosso entendimento, a Lei n° 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe
sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da administração estadual e dá outras
providências.

Tanto é assim, que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembléia Legislativa fazê-lo, ainda
que em acréscimo.

Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 16.710/2018:

Art. 1º  O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotando como
premissas básicas a Gestão para Resultados, a Interiorização, a Participação, a
Transparência, a Ética e a Otimização dos Recursos a partir dos seguintes
conceitos:

Preceitua o artigo 6º, incisos I, 1, 2 e 2.5, da supracitada Lei:

Art. 6º. O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte estrutura
organizacional básica:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria
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(...)

2. Secretarias de Estado                

                                      (...)

2.5. Secretaria da Saúde;

Por sua vez o artigo 23, (TÍTULO IV - DAS SECRETARIAS DE ESTADO - Capítulo V - DA
SECRETARIA DA SAÚDE) da supracitada Lei dispõe que compete:

Art.23.  Compete à Secretaria da Saúde:

I -    formular, regulamentar e coordenar a política estadual do Sistema Único de
Saúde - SUS;

II -    assessorar e apoiar a organização dos Sistemas Locais de Saúde;

III - acompanhar e avaliar a situação da saúde e da prestação de serviços;

IV -    prestar serviços de saúde através de unidades especializadas, de vigilância
sanitária e epidemiológica;

V -   apropriar-se de novas tecnologias e métodos através de desenvolvimento de
pesquisas;

VI -   integrar e articular parcerias com a sociedade e outras instituições;

VII -           desenvolver uma política de comunicação e informação, visando à
melhoria da qualidade de vida da população;

(...)

XVI -  exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades
nos termos do regulamento.

 DO PROJETO DE INDICAÇÃO

Com efeito, percebe-se que o Ilustre Deputado, ciente da imposição constitucional quanto ao devido
procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de indicação, conduta esta adequada e
desprovida de qualquer vício de iniciativa.

No que concerne a projeto de lei, por ser de relevante interesse social, a proposição encontra amparo legal
no que dita o art. 58, §§ 1º e 2º da Constituição Estadual, in verbis:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

§ 1º.  Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público, o
Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente
Projeto de Lei, na forma de Indicação.

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do
Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembleia Legislativa de
sua conveniência ou não.
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No mesmo sentido, estabelece o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará –
Resolução 389, de 11 de dezembro de 1996, em seus artigos 196, inciso II, alínea “f”, art. 206, inciso VI e
art. 215 respectivamente :in verbis

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação

(...)

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

(...)

VI – de indicação.

                                     (...)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de 
, que não caibam projeto de lei, resolução, de decreto legislativo,interesse público

bem como em requerimento. (grifo inexistente no original)

Constata-se ainda, através dos dispositivos transcritos, que o Nobre Parlamentar ao sugerir o projeto em
comento, trata de matéria referente à instituição doPrograma de Assistência e Atendimento Psicológico e
Psiquiátrico para Crianças, Adolescentes e Jovens do Estado do Ceará.

Desta feita, após a análise da propositura em tela  observa-se não haver óbice para que a indicação em,
comento siga os trâmites convencionais, e se acolhido o objeto pelo Executivo, possa transformar-se em
Lei.

Ademais, por ser matéria de relevante e evidente interesse público, e a mesma encontrar respaldo no que
preceitua o  da Constituição Estadual e no  do Regimento Interno daart. 58, §§ 1º e 2º art. 215
Assembleia Legislativa, não há impedimento para que haja a indicação contida na presente propositura.

Outrossim,  é apenas uma “sugestão” do Poder Legislativo ao Poder Executivo, nãoa indicação
possuindo impedimento constitucional a respeito da competência legislativa para tal, e da mesma forma,
não ferindo o  “princípio da separação dos poderes” consagrado pelas Cartas Políticas Federal e Estadual
em seus artigos 2º e 3º, respectivamente.

CONCLUSÃO

Face ao exposto somos de parecer  à regular tramitação da presente proposição, pois aFAVORÁVEL
mesma se ajusta à exegese do artigo 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos pela Emenda
Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, como também aos artigos
196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

É o parecer, salvo melhor juízo.
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CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO N. 176/2019.

  Autor:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Usuário assinador:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Data da criação:  08/07/2019 10:58:07  Data da assinatura:  08/07/2019 10:58:17

GABINETE DO DEPUTADO SALMITO

PARECER
08/07/2019

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 176/2019

 

Institui o Programa de Assistência e Atendimento Psicológico
e Psiquiátrico para crianças, adolescentes e jovens do Estado
do Ceará e dá outras providências.

Autor: Dep. André Fernandes.

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se da análise do Projeto de Indicação nº 176/2019, de autoria do nobre Deputado André Fernandes,
que “Institui o Programa de Assistência e Atendimento Psicológico e Psiquiátrico para crianças,
adolescentes e jovens do Estado do Ceará e dá outras providências”.

É o relatório.

 

II – ANÁLISE

 

Cumpre-nos salientar que neste momento do processo legislativo a análise é estritamente de legalidade,
constitucionalidade e admissibilidade da matéria, não sendo oportuna a análise de mérito.

Quanto à admissibilidade jurídico-constitucional, não se verifica nenhum óbice a regular tramitação do
Projeto de Indicação em tela, uma vez que existem previsões constitucionais que tornam imperiosa a
tramitação da matéria por esta via. É importante destacar que o assunto tratado no Projeto é de iniciativa
do Governador do Estado do Ceará, conforme dispõe a Constituição Estadual do Ceará, nestes termos:
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“Art. 60. Cabe a iniciativa de Lei:

I – aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

(…)

§2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre:

(…)

c) criação, organização, estruturação e competências das
Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta, concessão, permissão, autorização,
delegação e outorga de serviços públicos.”

 

É importante ressaltar o que dispõe o art. 88, no inciso VI da Carta Magna Estadual:

 

“Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(…)

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder
Executivo e da administração estadual, na forma da lei;”

 

No que se refere ao Projeto de Indicação, assim dispõe o art. 58 §1º da Carta Magna Estadual, acrescido
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994, in verbis:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;

III – leis ordinárias;

IV – leis delegadas;

V – decretos legislativos;

VI – resoluções.

§1º Não cabendo no processo legislativo proposição de
interesse público, o Deputado poderá sugerir ao Poder
Executivo a adoção do competente Projeto de Lei, na forma de
Indicação.”
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No mesmo sentido dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno desta Casa
Legislativa (Resolução 389, de 11 de dezembro de 1996), respectivamente:

 

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(…)

II – projeto:

(…)

f) de indicação.

(…)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere
medidas de interesse público, que não caibam em projeto de lei,
de resolução, de decreto legislativo, bem como requerimento.

 

Destaca-se, portanto, que o Nobre Parlamentar apresentou Projeto de Indicação sugerindo ao Poder
Executivo medida de interesse público que não caberia em projeto de lei, de resolução, de decreto
legislativo, bem como em requerimento, não invadindo a seara do Poder Executivo, em absoluta
conformidade com os dispositivos e princípios consagrados nas Constituições Federal e Estadual.

Assim, podemos observar que o Projeto de Indicação em análise encontra-se em harmonia com os
ditames constitucionais e com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, não
havendo nenhum impedimento para sua regular tramitação.

 

III – VOTO

 

Diante das considerações expostas, no que nos compete analisar, apresentamos PARECER
 ao Projeto de Indicação nº 176/2019.FAVORÁVEL

É o nosso parecer.

 

DEPUTADO SALMITO

DEPUTADO (A)
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CCJR

  Autor:  99359 - DEPUTADO SERGIO AGUIAR

  Usuário assinador:  99359 - DEPUTADO SERGIO AGUIAR

  Data da criação:  07/08/2019 10:54:04  Data da assinatura:  07/08/2019 10:54:15

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
07/08/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas

Permanentes

DATA

EMISSÃO:
20/06/2018

Conclusão da Comissão
DATA

REVISÃO:
 

                                                               

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA      Data 06/08/2019

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR
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DEPUTADO SERGIO AGUIAR

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO EM EXERCÍCIO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CSSS

  Autor:  99325 - DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99325 - DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

  Data da criação:  09/08/2019 09:56:38  Data da assinatura:  09/08/2019 09:57:53

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

MEMORANDO
09/08/2019

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Antonio Granja

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emendas: especificar o número da emenda.

Regime de Urgência: NÃO.

Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.                 
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Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

32 de 68



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 176/2019 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Autor:  99046 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99046 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  28/08/2019 15:33:04  Data da assinatura:  28/08/2019 15:37:24

GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO GRANJA

PARECER
28/08/2019

PROPOSIÇÃO: PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 176/2019

                     DEPUTADO ANDRÉ FERNANDESAUTORIA:  

MATÉRIA: INSTITUI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA EATENDIMENTO
PSICOLÓGICO  E  PSIQUIÁTRICO  PARACRIANÇAS,   ADOLESCENTES   E  
JOVENS   DO   ESTADOCEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

I-RELATÓRIO

Trata-se do parecer do deputado Antônio Granja, na Comissão de Seguridade Social e Saúde ao Projeto
de Indicação nº 176/19, de autoria do Deputado André Fernandes, que INSTITUI O PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO   PSICOLÓGICO   E   PSIQUIÁTRICO   PARA CRIANÇAS,   
ADOLESCENTES   E   JOVENS   DO   ESTADO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Projeto em análise consta de 3 (três) artigos abaixo transcritos:
 
“Art.   1º   -   Fica   o   Poder   Executivo   autorizado   a   instituir   o   programa   de   assistência   e 
atendimentopsicológico e psiquiátrico para crianças, adolescentes e jovens que apresentem sintomas
compatíveis comdepressão e ansiedade no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º - O programa a que se refere o artigo 1.º tem por finalidade estabelecer os seguintes critérios
deatendimento e assistência, sem prejuízo dos demais que se acharem necessários:
I – Realizar o atendimento psicológico e psiquiátrico promovendo a saúde mental do paciente;
II – Diagnosticar se o necessitado sofre de depressão, ansiedade ou outras doenças, realizando os
d e v i d o s e n c a m i n h a m e n t o s ;
III – Desenvolver atividades de prevenção e orientação aos genitores dos pacientes, visto que a família
écons iderada  cé lu la  impor tan te  pa ra  soc iedade ;
IV - Desenvolver políticas públicas no sentido de coibir e superar a depressão e ansiedade, promovendo
a s a ú d e  p s í q u i c a  d o  p ú b l i c o - a l v o ;
V – Atestar o risco de suicídio que pode vir a ser praticado pelo examinando.Parágrafo único: O
atendimento que trata o inciso I desta lei deverá ocorrer prioritariamente, nas escolas,creches  e  outros 
centros  específicos  que  possam  promover  a  saúde  mental  dos  beneficiados  previstosnesta lei.

Art. 3º - Após a criança, adolescente ou jovem ser incluído no presente programa, o Conselho Tutelar
seránotificado para acompanhamento e realização das medidas cabíveis.”
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II-PARECER

Ao analisarmos a presente propositura verificamos que o autor, ciente da imposição constitucional quanto
ao devido procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo, na forma de indicação, conduta esta
adequada e desprovida de qualquer vício de iniciativa, motivo pelo qual apresento parecer
FAVORÁVEL.

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

DEPUTADO (A)
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CSSS

  Autor:  99325 - DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99325 - DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

  Data da criação:  12/09/2019 09:57:41  Data da assinatura:  12/09/2019 09:57:54

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
12/09/2019

 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas

Permanentes

DATA

EMISSÃO:
20/06/2018

Conclussão da Comissão
DATA

REVISÃO:
 

 

17ª REUNIÃO ORDINÁRIA     Data 12/09/2019

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

CONCLUSÃO: APROVADO PARECER RELATOR
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DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CTASP

  Autor:  99439 - COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  12/09/2019 10:41:11  Data da assinatura:  12/09/2019 10:51:30

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
12/09/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Elmano Freitas

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO

Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO                
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Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER

  Autor:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Data da criação:  30/09/2019 12:12:32  Data da assinatura:  30/09/2019 12:14:19

GABINETE DO DEPUTADO ELMANO FREITAS

PARECER
30/09/2019

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 176/2019

 

INSTITUI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO ESTADO
CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTOR: ANDRÉ FERNANDES

I - RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Jurídico sobre o Projeto de indicação, autoria do Excelentíssimo Deputado Estadual
André Fernandes que “INSTITUI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO
ESTADO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

 

É o relatório.

II - ANÁLISE

Quanto à admissibilidade jurídico-constitucional, nenhum óbice impede a tramitação do Projeto de
Indicação em exame, uma vez que dada a limitação imposta pelos pressupostos constitucionais de
competência legislativa estadual, necessário seria a tramitação do assunto por esta via, conforme disposto
no art. 60 da Constituição Estadual do Ceará, in verbis:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I - aos Deputados Estaduais;

§1º Não será admitido aumento da despesa, prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado;
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No que concerne a Projeto de Indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1° e 2° da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional n° 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22 de dezembro de 1994:

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - emendas à Constituição;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - decretos legislativos; e

VI - resoluções.

§ 1°. Não cabendo no Processo Legislativo proposição de
interesse público, o Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a
adoção do competente Projeto de Lei, na forma de Indicação.

§ 2°. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o
Governador do Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência
à Assembleia Legislativa de sua conveniência ou não.

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11 de dezembro de 1996),
respectivamente, in verbis:

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II - Projeto:

f) de indicação;

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:

VI - de indicação

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere
medidas de interesse público, que não caibam em projeto de lei,
de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

O autor encaminhou o Projeto em estudo na forma de Indicação, conduta esta adequada e desprovida de
qualquer vício de iniciativa. Uma vez que a competência material ou administrativa em relação à matéria
em questão, além da competência e iniciativa legislativa são do Chefe do Poder Executivo Estadual,
senão vejamos nas transcrições de partes dos artigos 23, 24 e 25 da CF/88, para que se respeitem as
equivalências entre o Governo Federal e o Governo Estadual:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;
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II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

II - orçamento;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições
e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição.

E na leitura dos arts. 60, § 2º, “c”, e 88, II, III e VI, ambos da CE/89:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

II - ao Governador do Estado;

§2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que disponham sobre:

c) criação, organização, estruturação e competências das
Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública
direta e indireta, concessão, permissão, autorização, delegação e
outorga de serviços públicos;

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:
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II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos
Comandantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, a
direção superior da administração estadual;

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição;

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder
Executivo e da administração estadual, na forma da lei;

Qualquer matéria que tenha implicações econômico e financeiro, deve observar as normas orçamentárias,
que são de iniciativa do Poder Executivo, como determina a Carta Política da República, em seu artigo
165, incisos I, II,e III, textualmente:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

No mesmo contexto determina a Constituição Estadual, no Art. 203, incisos I, II, III, dispositivo que
encontra respaldo inclusive no já mencionado Art. 60, § 2º, “e”, in verbis:

Art. 203. O Estado programará as suas atividades financeiras
mediante leis de iniciativa do Poder Executivo, abrangendo:

I - plano plurianual;

II - diretrizes orçamentárias; e

III - orçamentos anuais.

Assim, a iniciativa privativa para normas que estabelecem matéria que tenham implicações financeiras é
uma consequência lógica, devidamente observada pela Constituição Estadual no já transcrito Art. 60, §
2º, alínea “e”, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 61/2008.

Em relação à competência sobre a matéria, a Constituição Estadual do Ceará determina em seus artigos
14, 15 e 16 que o Estado participará, em caráter concorrente, da legislação:

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I - respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

II - promoção da justiça social e extinção de todas as formas de
exploração e opressão, procurando assegurar a todos uma vida
digna, livre e saudável;

III - defesa da igualdade e combate a qualquer forma de
discriminação em razão de nacionalidade, condição e local de
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nascimento, raça, cor, religião, origem étnica, convicção política
ou filosófica, deficiência física ou mental, doença, idade, atividade
profissional, estado civil, classe social, sexo e orientação sexual;

IV - respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à
publicidade, à eficiência e à probidade administrativa;

X - prestação de assistência social aos necessitados e à defesa dos
direitos humanos;

Art. 15. São competências do Estado, exercidas em comum com a
União, o Distrito Federal e os Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
aos portadores de deficiência;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

Parágrafo único. O sistema de cooperação entre as entidades
políticas para aplicação das normas previstas neste artigo far-se-á
em conformidade com lei complementar federal.

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art.
24 da Constituição da República, sobre:

II - orçamento;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;

XV - proteção à infância, à juventude e à velhice;

§1º A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á
a estabelecer as normas gerais e, à sua falta, não ficará o Estado
impedido de exercer atividade legislativa plena.

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados.

§3º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da Lei Estadual, no que lhe for contrário.

Por tudo visto, não nada há que se lhe oponha no plano da regimentalidade e técnica legislativa, uma vez
que está a proposição em linguagem correta. Muito menos há quanto aos aspectos normativos e
impeditivos da continuidade deste Projeto de Indicação, não havendo nenhuma propositura em regime de
tramitação ou lei aprovada no Estado do Ceará versando sobre o objeto deste projeto que impeça ou barre
a aprovação de tal medida. Tais razões encontram-se expostas no artigo 234 do Regimento Interno desta
Casa:

Art. 234. Considera-se prejudicada:
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I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma Sessão
Legislativa, ou transformado em diploma legal;

II - a discussão ou a votação de proposição anexa, quando a
aprovada ou rejeitada, for idêntica ou de finalidade oposta a
anexada;

III - a proposição, com as respectivas emendas, que tiver
substitutivo aprovado;

IV - a emenda ou subemenda de matéria idêntica a outra, já
aprovada ou rejeitada;

V - a emenda ou subemenda de matéria idêntica a de outra ou de
dispositivos já aprovados;

VI - a discussão ou votação de qualquer projeto semelhante a
outro, considerado inconstitucional, de acordo com o parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Parágrafo único. De igual modo, se considera prejudicado o
requerimento, com a mesma ou oposta finalidade, de outro já
deliberado.

III - VOTO DO RELATOR

Ante o exposto, no que nos compete analisar, anunciamos  ao presentenosso PARECER FAVORÁVEL
Projeto de Indicação.

DEPUTADO ELMANO FREITAS

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Walter Cavalcante

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): SIM, emenda nº 01.

Regime de Urgência: NÃO.
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

TIN GOMES

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:  
PARECER FAVORÁVEL AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 176/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ANDRÉ
FERNANDES

  Autor:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Usuário assinador:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Data da criação:  03/03/2020 16:05:10  Data da assinatura:  03/03/2020 16:05:15

GABINETE DO DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

PARECER
03/03/2020

 

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 176/2019, QUE INSTITUI O
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E
PSIQUIÁTRICO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO
ESTADO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se de Projeto de Indicação do r. Deputado Estadual André Fernandes, que tem por objetivo 
“Instituir o programa de assistência e atendimento psicológico e psiquiátrico para crianças,
adolescentes e jovens do Estado do Ceará”.

 

Em apertada síntese, é só o que há para relatar da proposta.

 

II - ANÁLISE

 

O referido Projeto de Indicação n° 176/2019 passa a ser analisado pela presente comissão de Orçamento,
Finanças e Tributação. A Propositura em questão remete a um Projeto Indicativo que visa Instituir o
programa de assistência e atendimento psicológico e psiquiátrico para crianças, adolescentes e jovens no
Estado do Ceará.

No mérito, não há como se negar a importância do acompanhamento de crianças, adolescentes e jovens
por meio destes profissionais da área da saúde, sempre buscando assegurar o bem estar e o meio social
saudável para todos.
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Certos da relevância do projeto e o alcance do mesmo, faz se necessário ressaltar o dever do Estado em
garantir o direito  ao qual todos os cidadãos tem, conforme preceitua o artigo 227 de nossaà vida, à saúde
Lei Maior a seguir transcrita integralmente para fim de melhor enfatizar a proposta do vigente
ordenamento jurídico pátrio.

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito

 à alimentação, , ao lazer, àà vida, à saúde, à educação
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.

 

 

Como com clareza se observa, a Constituição Federal é uma ampla e moderna carta de princípios,
orientada no sentido de garantir a proteção ao menor , assim, em sendo a proposta doem sentido amplo
nobre deputado cumprida para fim de garantir o aperfeiçoamento ou a EFICÁCIA desse arcabouço
principiológico, é também a proposta justa e merecedora de apoio, servindo ao bem comum e com certeza
aos ditames da lei.

 

De fato, o proposto tem por fito uma medida deveras simples, justificada e absolutamente razoável, com
potencial – e este é o nosso humilde entender – de render grandes benefícios à sociedade em sentido
amplo.

 

No nosso entender, a proposta é pertinente e merecedora de apoio.

 

III – VOTO

 

Destarte, somos pelo  à regular tramitação O Projeto de Indicação nºPARECER FAVORÁVEL
176/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, e a emenda modificativa n° 01/2019 de autoria do
Deputado Júlio César Filho, haja vista a importância da matéria apresentada.

 

Desta feita, é o parecer, salvo melhor juízo.
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DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
18/03/2020
  

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

1ª REUNIÃO  ORDINÁRIA     Data 17/03/2020

COMISSÃO DE ORÇAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADOS OS PARECERES DO RELATOR.

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

MEMORANDO
27/08/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Antônio Granja

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: NÃO

Emendas: EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2020

Regime de Urgência: NÃO.
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.                 

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
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GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO GRANJA

PARECER
27/08/2020

PROPOSIÇÃO: EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/19

AUTORIA: DEPUTADO JÚLIOCESAR FILHO

EMENTA: “MODIFICA O ARTIGO 6º DO PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 176/19”.

 

I – RELATÓRIO

Trata-se do parecer do deputado Antônio Granja na Comissão de Seguridade Social e Saúde à  Emenda
Modificativa nº 01/2019, de autoria do Deputado JulioCesar Filho, anexa ao Projeto de Indicação
176/2019. A referida emenda  modifica a redação do art. 6º da proposição.

Em sua justificativa o autor da Emenda argumenta que:

“A presente Emenda tem por objetivo alterar o artigo 6º do presente projeto, para que o
mesmo se amolde a nossa Constituição, visto que não se pode estipular prazo para que um
Projeto de Indicação entre em vigência, já que se trata de uma sugestão ao Poder
Executivo, sendo possível essa exigência apenas em Projeto de Lei”.

II-PARECER

Diante do exposto e de acordo com as considerações acima mencionada pelo autor da Emenda,
apresentamos parecer FAVORÁVEL a sua aprovação.

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

INFORMAÇÂO
26/05/2021

 

OS DOCUMENTOS DE N.º 23 - DESIGNAÇÃO DE RELATOR E N.º 24 - PARECER DO RELATOR
SÃO EXTENSIVOS À COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

 

 

DEPUTADO GUILHERME LANDIM

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 26/05/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE
SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR À EMENDA

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
27/05/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência a Senhora

Deputada Augusta Brito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor(a) Deputado(a),

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: NÃO

Emenda(s): Emenda Modificativa 01

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DA DEPUTADA AUGUSTA BRITO

PARECER
11/06/2021

 

PARECER A EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2019 AO
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 176/2019.

RELATORA: DEPUTADA AUGUSTA BRITO.

 

 

I - RELATÓRIO

Trata-se de Emenda Modificativa nº 01/2019, de autoria do Deputado Júlio Cesar Filho, anexa ao Projeto
de Indicação nº 176/2019.

A referida emenda modifica o art. 6º do projeto, argumentando em sua justificativa que a  necessidade de
adequar o texto da proposição aos moldes estabelecidos na Constituição, haja vista que “não se pode
estipular prazo para que um Projeto de Indicação entre em vigência, já que se trata de uma sugestão ao
Poder Executivo.”

 

 

II- ANÁLISE

Quanto à admissibilidade jurídico-constitucional, nenhum óbice impede a tramitação da referida emenda,
posto que atende aos pressupostos constitucionais de competência legislativa estadual e de iniciativa do
Executivo Estadual, conforme disposto no art. 60, II   da Constituição Estadual do Ceará e demais
dispositivos.

Da mesma forma, nada há que se lhe oponha no plano da regimentalidade. Além disso, a matéria está de
acordo com a Lei Complementar nº 95, de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar
nº 107, de 2001, que dispõe sobre os preceitos da boa técnica legislativa na legislação pátria.
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Destarte, a matéria em questão tem como escopo a observância do princípio da legalidade administrativa,
consubstanciada na necessidade de autorização através de lei específica para a efetivação da medida
pretendida, sendo inteiramente viável do ponto de vista jurídico-constitucional, quer em relação a sua
iniciativa, quer na sua formalização.

 

III - VOTO DA RELATORA

Ante o exposto, ofertamos PARECER FAVORÁVEL a Emenda Modificativa nº 01/2019 anexa ao
Projeto de Indicação nº 176/2019, nos termos delineados.

 

DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
17/06/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANETES
DATA EMISSÃO: 20/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

      

43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  Data 26/05/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
22/06/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, EM 27 DE MAIO DE 2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 27 DE MAIO DE 2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 36/2021/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 27 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará

Assunto: Projetos de Indicação

Senhor Governador,

Comunico a Vossa Excelência o envio, por meio eletrônico, dos
Projetos de Indicação aprovados pelo Plenário desta Assembleia Legislativa

26/2019, de autoria do deputado Leonardo Araújo;
102/2019, de autoria do deputado Ap. Luiz Henrique;
110/2019, de autoria do deputado Nizo Costa;
145/2019, de autoria do deputado Soldado Noélio e coautoria do

deputado Delegado Cavalcante;
162/2019, 49/2021, de autoria do deputado Leonardo Pinheiro;
176/2019, 01/2021, de autoria André Fernandes;
206/2019, de autoria da Deputada Erika Amorim e coautoria do

deputado Davi Durand;
277/2019, de autoria do deputado Nezinho Farias;
295/2019, de autoria do deputado Marcos Sobreira;
316/2019, de autoria do deputado David Durand;
332/2019, 419/2019, 138/2020, de autoria do deputado Tony Brito;

25/2021, de autoria do deputado Tony Brito e coautoria do deputado Romeu
Aldigueri;

07/2020, de autoria do deputado Guilherme Landim;
208/2020, de autoria do deputado Bruno Pedrosa;
20/2021, de autoria de deputada Fernanda Pessoa; 30/2021, de autoria

da deputada Fernanda Pessoa e coautoria dos deputados Dr. Carlos Felipe e
Romeu Aldigueri; 52/2021, de autoria da deputada Fernanda Pessoa e coautoria
dos deputados Nelinho e Leonardo Araújo;
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70/202 1, de autoria do deputado Acrísio Sena; 23/2021, de autoria do
deputado Acrísio Sena e coautoria do deputado Dr. Carlos Felipe;

106/202 1, de autoria do deputado Nelinho; 110/2021, de autoria do
deputado Nelinho e coautoria do Deputado Romeu Aldigueri;

109/202 1, de autoria do deputado Dr. Carlos Felipe.

Atenciosamente,

andro Leitão

OFÍCIO NA 36/2021/DLEGIS/ALECE.

2 de 268 de 68


