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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

AUTOR: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE LEI
07/12/2021

Dispõe sobre a proibição de exigência do uso de máscara
facial contra a COVID-19 para acesso a locais públicos ou
privados, no âmbito do Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Artigo 1º - Fica proibida a exigência, para as pessoas vacinadas contra a COVID-19, de utilização de
máscara facial para acesso a locais públicos e privados, no âmbito do Estado de Ceará.

Parágrafo único - A proibição descrita no “caput” não impede o uso facultativo de máscara facial.

Artigo 2º - É nulo e passível de indenização, qualquer ato público administrativo ou privado que exija o
uso de máscara facial, para as pessoas vacinadas contra a COVID-19, como condição para acesso aos
locais públicos e privados do Estado.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Preliminarmente, cumpre-nos reforçar que é missão desta Casa de Leis assegurar a defesa e preservação
dos direitos dos cidadãos cearenses.

A restrição da liberdade individual deve ser imediatamente afastada de nosso estado.

É cediço que não há estudos suficientes que comprovem que o uso de máscaras faciais proteja contra a
infeção pelo vírus da COVID-19.

Ademais, a maioria da população utiliza máscara de fabricação artesanal, artefato cuja proteção não
encontra respaldo em qualquer parecer científico de análise categórica.
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Importante trazer à análise dos nobres pares desta Casa de Leis que a Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, em sua Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicas para
Trabalhadores da Saúde, dispõe que o uso de máscara , contra anão protege, na integralidade
contaminação por agentes infecciosos.

Destacamos, outrossim, que o uso constante de máscara facial dificulta a respiração podendo causar ou
acentuar problemas respiratórios como asma, bronquite, falta de ar, o que pode levar a ansiedade e
desencadear incontáveis outras patologias clínicas e desordens emocionais.

Considerando-se que, no estado, possui cidades que estão com  ,100%da população adultaestá vacinada
como é o caso de Fortaleza, conforme declaração do próprio prefeito, não há razão de ser o lançamento
de pacote de medidas restritivas para a população, uma vez que devidamente imunizadas.

A exigência do uso de máscara para pessoas vacinadas esculpe um paradoxo enfastiante. Referido
desatino poderia levar a conclusão de que as vacinas disponíveis contra a COVID-19 não são eficientes,
desestimulando a população a procurar o imunizante.

Por outra banda, importa frisar que a proposição em análise objetiva coibir a limitação de direitos, 
 e não a ele imposto, o uso ou não de máscara facial.,deixando à escolha do cidadão

Assim, diante do caráter meritório da presente e da ausência de óbice para que a iniciativa seja legislativa,
rogamos sua aprovação.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
13/12/2021

LIDO NA 4ª (QUARTA) SESSÃO INTINERANTE ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE
DEZEMBRO DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO

3 de 6



Emenda modificativa nº 01 

Altera o artigo 3º do Projeto de Lei nº 640/2021,
e acrescenta o artigo 4º.

Art. 1º altera o artigo 3º do Projeto de Lei nº 640/2021 e acrescenta o artigo 4º,
passando a vigorar da seguinte forma:

Artigo 3º Fica igualmente isento da cobrança de exibição de comprovante de
vacinação  contra  Covid-19,  a  pessoa  que  comprove  qualquer  uma  das
situações abaixo;

I Comprove por meio de exame de anticorpos reagentes, a presença em seu
organismo de  anticorpos contra covid-19;

II comprove mediante qualquer documento, exame ou laudo, ter contraído e
está curado da Covid-19;

Artigo 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

De semelhante modo, as pessoas que já contraíram o vírus Covid-19, possuem
anticorpos  semelhantes  aos  vacinados,  desta  forma,  é  semelhantemente
irracional e insustentável a obrigatoriedade do uso de máscaras as pessoas
deste grupo. 

Contamos  assim  com  a  aprovação  dos  nobres  pares  desta  emenda
modificativa e do projeto em si. 

Fortaleza, 13 de novembro de 2021

André Fernandes
DEPUTADO ESTADUAL
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
16/12/2021

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
DATA REVISÃO: 24/01/2020

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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PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
16/12/2021

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ANÁLISE E
EMISSÃO DE PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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