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Institui o programa “Profissionais de Segurança nas Escolas” a
ser implementado nas Escolas da Rede Pública de Ensino do
Estado Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ indica:

Art. 1º - Fica instituído o programa “Profissionais de Segurança nas Escolas” a ser implementado pelo
Estado nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado Ceará.

Parágrafo único – O programa que trata o caput deste artigo consistirá na disponibilização de material e
realização de palestras em que poderão ser externadas experiências vivenciadas pelos profissionais da
Secretaria de Segurança Pública do Estado encarregados de promoverem o evento.

Art. 2º - A execução do presente programa será feita a partir da autorização e envio dos profissionais da
Secretaria de Segurança Pública do Estado, com interlocução da Secretaria de Educação do Estado,
podendo ser enviado servidores para darem apoio e suporte a realização do evento.

Art. 3º - O programa “Profissionais de Segurança nas Escolas” será realizado pelo menos uma vez por
ano, como forma de aproximar a população aos profissionais da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Ceará.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

                        A presente proposição tem por escopo instituir o programa “Profissionais de Segurança
nas Escolas” a ser implementado pelo Estado nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado Ceará. O
presente programa apresentado por meio da presente propositura consiste na disponibilização de material
e realização de palestras em que poderão ser externadas experiências vivenciadas pelos profissionais da
Secretaria de Segurança Pública do Estado.

                        Por outro lado, com a execução do presente programa, a população do Estado do Ceará
perceberá que os nossos profissionais da Secretaria de Segurança Pública, além de combaterem a
criminalidade, são pessoas humanas e amigas, que sempre poderemos contar.
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                        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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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 123/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “INSTITUI O PROGRAMA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA
PÚBLICA NAS ESCOLAS A SER IMPLEMENTADO NAS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ’’.

P A R E C E R

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 123/2020,
Senhor  que Deputado ANDRÉ FERNANDES “INSTITUI O PROGRAMA PROFISSIONAIS DE
SEGURANÇA PÚBLICA NAS ESCOLAS A SER IMPLEMENTADO NAS ESCOLAS DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ’’.

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura: 

Art. 1º - Fica instituído o programa “Profissionais de Segurança nas Escolas” a ser implementado
pelo Estado nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado Ceará.

Parágrafo único – O programa que trata o caput deste artigo consistirá na disponibilização de
material e realização de palestras em que poderão ser externadas experiências vivenciadas pelos
profissionais da Secretaria de Segurança Pública do Estado encarregados de promoverem o evento.

Art. 2º - A execução do presente programa será feita a partir da autorização e envio dos
profissionais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com interlocução da Secretaria de
Educação do Estado, podendo ser enviado servidores para darem apoio e suporte a realização do
evento.
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Art. 3º - O programa “Profissionais de Segurança nas Escolas” será realizado pelo menos uma vez
por ano, como forma de aproximar a população aos profissionais da Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Ceará.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DA JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa a ilustre Parlamentar destaca que:

A presente proposição tem por escopo instituir o programa “Profissionais de Segurança

nas Escolas” a ser implementado pelo Estado nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado Ceará. O
presente programa apresentado por meio da presente propositura consiste na disponibilização de material
e realização de palestras em que poderão ser externadas experiências vivenciadas pelos profissionais da
Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por outro lado, com a execução do presente programa, a
população do Estado do Ceará perceberá que os nossos profissionais da Secretaria de Segurança Pública,
além de combaterem a criminalidade, são pessoas humanas e amigas, que sempre poderemos contar.

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

Preliminarmente, importa destacar que a , em seu bojo, assim prescreve no que éLex Fundamentalis
pertinente a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

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.

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

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.                                                                                              

Por sua vez, estabelece a Carta Magna Estadual, em seu artigo 14, incisos I e IV:

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;

(...)

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

Na Constituição Pátria são enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os
poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhesremanescentes
sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23), assim
como a competência concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25,
parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal. Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna
Federal, observando-se certos princípios constitucionais.

Finalizadas essas considerações iniciais sobre federação e competências legislativas, lembra-se, com o
devido respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal quem determina qual das pessoas
políticas fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na
Constituição Estadual. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos
elementos da autonomia dos entes federativos.

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

Entendemos que a matéria a que se refere o projeto  é abrangida pelas Constituições Federalsub examine
e Estadual, e sem sombra de dúvida , como bemestá relacionada à Educação e a Segurança Pública
reza em sua ementa que “institui o Programa Profissionais de Segurança nas escolas a ser
implementado nas escolas da rede pública de ensino do Estado do Ceará”.

 Isto, aliás, é bem visível em sua justificativa, objetivando a uma percepção melhor e mais humanizada
dos profissionais que combatem a criminaldiade em nosso Estado, deixando evidente que a população
cearence pode contar sempre com esses profissionais da segurança pública.    

Importante observar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados
Federados que, nas palavras José Afonso da Silva, se consubstancia na sua capacidade de
auto-organização, de auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 a 28). (Afonso
da Silva, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 589) 

Segundo o mesmo doutrinador, a capacidade de  decorre das normas que distribuemauto-administração
as competências entre União, Estados e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo decorrente de
tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as leis e princípios
elencados na referida Carta Magna Federal.

DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

 Como visto acima, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem e, nessas
circunstâncias que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal

A competência legislativa diz respeito ao poder de criação de leis, de inovação do mundo jurídico pelo
parto de novo diploma normativo (arts. 22 a 24 da CF/88).

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 V e art. 24,
incisos IX  ,,  a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem legislar sobre educação
como evidenciado adiante:

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

(...)
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V- , à ciência, àproporcionar os meios de acesso à cultura, à educação
tecnologia, à pesquisa e à inovação; (grifo inexistente no original)

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

(...)

IX – , cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,educação
desenvolvimento e inovação; (grifos inexistentes no original)

A Constituição Federal/88, especificamente, aborda a matéria, determinando in verbis:

Art. 205. , seráA educação, direito de todos e dever do Estado e da família
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. (grifos inexistentes no original)

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

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

(...)

V- proporcionar os meios de acesso à cultura, , à ciência;à educação

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

(...)

IX – , cultura, ensino e desporto; (grifos inexistentes no original)educação

No mesmo sentido, a Carta Estadual do Ceará, especificamente, trata da educação no art. 215, in litteris:

Art. 215.  baseada nos princípios democráticos na liberdade deA Educação
expressão, na sociedade livre e participativa, no respeito ao meio ambiente e aos
direitos humanos e garantindo formação básica comum e respeito ao aos valores
culturais e artísticos nacionais e regionais, é um dos agentes do desenvolvimento,
visando a plena realização da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho, contemplando o ensino as seguintes diretrizes
básicas:

Pela análise dos dispositivos transcritos, a propositura do Nobre Parlamentar, versa sobre a
organização e funcionamento do Poder Executivo e da administração estadual, notadamente tendo
como órgãos responsáveis a Secretaria da Educação bem como a Secretaria de Segurança Pública

.subordinadas, portanto, ao Poder Executivo

  Nos termos da  , com novaLei nº 16.710/2018 de 21 de dezembro de 2018 – Modelo de Gestão
redação, alterada pelas Leis nº 16.863, de 03/06/2019, Lei nº 16.880 de 23/05/2019 e Lei nº 16.953 de

, , nos termos do art. 6º, I, 1, 3, 3.3, da Lei nº 16.710/2018, bem01/08/2019 a Secretaria da Educação
como    nos termos dos artigos 25 ao 32, da Lei 16.710/18 sãoa Secretaria de Segurança Pública
submetidas ao Governador do Estado.
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Destarte, a matéria ventilada no projeto de indicação é de iniciativa privativa do Governador do
, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao Chefe doEstado do Ceará

, senão vejamos:Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(...)

§ 2º. São de iniciativa do Governador do Estado as leis 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.

(...)

e)  (grifos inexistentes no original)matéria orçamentária

A Constituição do Estado do Ceará ainda oferece reforço a esses dispositivos, quando determina que:

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes da
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
 (grifos inexistentes no original)administração estadual, na forma da lei;

Ademais, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar, quando preferiu a sede da Indicação, valendo ressaltar
que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo nosso Ordenamento
Constitucional, no artigo 2º, da Carta Magna Federal:

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Assim, em consonância com as considerações acima evidenciadas e com o teor dos artigos supra, a
matéria a que se refere o Projeto de Indicação  não encontra qualquer vedação impostasub examine
pelas Constituições Federal e Estadual, vez que, proposta via Projeto de Indicação.

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

Com efeito, percebemos que o Nobre Deputado, ciente da imposição constitucional quanto ao devido
 conduta esta adequada eprocedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de indicação,

desprovida de qualquer vício de iniciativa.
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No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, “ex vi”:

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.

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, “ :in verbis”

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 em requerimento.

Assim, conclui-se que o Nobre Parlamentar, na proposição de sua autoria, apenas sugere ao Poder
Executivo, na forma de Indicação, medida de interesse público que não caberia em projeto de lei,
de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

Por conseguinte, ao sugerir – por intermédio de projeto de indicação – e não ao determinar, não invadiu a
seara do Poder Executivo, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,
evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos poderes
consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual.

O projeto de Indicação em tela, como podemos observar, encontra-se em harmonia com os ditames
constitucionais e com o Regimento Interno desta Casa, não apresentando nenhum impedimento para sua
regular tramitação.

CONCLUSÃO

Desse modo, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o presente PARECER
FAVORÁVEL à regular e regimental tramitação do presente Projeto de Indicação, pois o mesmo se
ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I e 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 dos artigos
196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).
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É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
16/10/2020
 

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 o Senhor

Deputado Audic Mota

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: SIM

Emenda(s): NÃO

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 ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO AUDIC MOTA

PARECER
14/12/2020

1. Relatório

     Temos ora em comento o Projeto de Indicação Nº 123/2020, de autoria do Deputado André Fernandes
o qual institui o programa Profissionais de Segurança nas Escolas a ser implementado nas escolas da rede
pública de ensino do Estado Ceará.

          Em sua justificativa, o nobre deputado autor explicita que: “O presente programa apresentado por
meio da presente propositura consiste na disponibilização de material e realização de palestras em que
poderão ser externadas experiências vivenciadas pelos profissionais da Secretaria de Segurança Pública
do Estado.

      Por outro lado, com a execução do presente programa, a população do Estado do Ceará perceberá que
os nossos profissionais da Secretaria de Segurança Pública, além de combaterem a criminalidade, são
pessoas humanas e amigas, que sempre poderemos contar”.

2. Análise

      Primeiramente, quanto a constitucionalidade do projeto no âmbito federal, a Constituição Federal, lei
suprema do ordenamento jurídico brasileiro dispõe em seu artigo 25, que cabe aos Estados a competência
para legislar sobre matéria residual, tal como é o caso apresentado:

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.

 

           A Constituição Estadual, por sua vez, ressalta em seu art. 58, § 1º quanto à competência dos
deputados estaduais para propor projeto de indicação ao Poder Executivo, conforme o trecho transcrito
abaixo:

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

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;
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III – leis ordinárias;

IV – leis delegadas;

V – decretos legislativos; e

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.

         Do mesmo modo dispõe o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará –
Resolução 389, 11 de dezembro de 1996, em seus artigos 196, inciso II, alínea “ ” e 215:f

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, que
não caibam projeto de lei, resolução, de decreto interesse público legislativo,
bem como em requerimento.

     Ademais, analisando-se os pressupostos legislativos não existe óbice para que o Projeto de Indicação
em comento siga os trâmites convencionais, e se acolhido pelo Executivo, possa transformar-se em Lei.

3. Voto do Relator

           Pelo exposto, observamos que o projeto em questão encontra-se em conformidade com a 
, bem como quanto aos aspectos regimentais, portanto, somos deConstituição Federal e Estadual

parecer  à admissibilidade da matéria.FAVORÁVEL

DEPUTADO AUDIC MOTA

DEPUTADO (A)
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96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA      Data 16/12/2020

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

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

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, DE TRABALHO,

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E DE EDUCAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Romeu Aldigueri

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.
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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,

ANTÔNIO GRANJA.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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GABINETE DO DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PARECER
19/01/2021

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 123/2020

 

“INSTITUI O PROGRAMA PROFISSIONAIS DE
SEGURANÇA NAS ESCOLAS A SER IMPLEMENTADO NAS
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO
CEARÁ.”

AUTOR: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação – Proposição nº 123/2020 –, autor Deputado André Fernandes, que “
INSTITUI O PROGRAMA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS A SER

”IMPLEMENTADO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO CEARÁ .

II – ANÁLISE

Ab initio, é de bom alvitre trazer à baila os preceitos da Magna Carta de 1988 quanto às competências
comuns e concorrentes dos Entes Federativos, bem como quanto à organização e autonomia dos Estados
Federados, senão vejamos:

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;

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à
pesquisa e à inovação;

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

IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação;

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 às competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição.

Outrossim, a Norma Fundamental ainda vaticina no art. 6º, , e no art. 205 e seguintes, o direitocaput
social a educação em todas as suas matizes, bem como o art. 144 especifica as forças de segurança
pública, respectivamente:

Art. 6º São direitos sociais a , a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, oeducação
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - , e coexistência de instituiçõespluralismo de idéias e de concepções pedagógicas
públicas e privadas de ensino;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito aos  e artísticos, nacionaisvalores culturais
e regionais.

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva
do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais
estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.   

Por seu turno, a Constituição do Estado é peremptória na simetria com a Constituição Federal de 1988,
quando prescreve as competências do Estado Federado e o dever deste Ente na promoção da educação,
bem como as competências do Governador do Estado quanto à iniciativa de iniciar o processo legislativo
e a competência privativa para a organização das Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta, concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de
serviços públicos:

Art. 15. São competências do Estado, exercidas em comum com a União, o Distrito
Federal e os Municípios:
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I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público;

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

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

II – orçamento;

IX – educação, cultura, ensino e desporto;

Art. 215. A Educação, baseada nos princípios democráticos na liberdade de expressão,
na sociedade livre e participativa, no respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos
e garantindo formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos
nacionais e regionais, é um dos agentes do desenvolvimento, visando a plena realização
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho,
contemplando o ensino as seguintes diretrizes básicas:

II –  e coexistência de instituiçõespluralismo de idéias e concepções pedagógicas
públicas e privadas de ensino;

Art. 218. O sistema estadual de ensino será organizado, em colaboração com a União
e os Municípios, sendo planejado e executado em forma regionalizada, com diretrizes,
objetivos e metas definidos nos planos plurianuais, mediante garantia de:

II – melhoria de qualidade de ensino;

VIII – acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um;

IX – estímulo à criação artística e às atividades de pesquisa e extensão;

X – oferta do ensino profissionalizante, segundo as aptidões do educando e as
necessidades do mercado de trabalho;

XIII – , científica e tecnológica do Estado;promoção humanística

XVIII – integração da Escola que oferece ensino fundamental e médio aos serviços de
saúde, mediante ensino e difusão das noções básicas de Educação para a saúde pública.

Art. 336. São direitos sociais: , a habitação, a saúde, o trabalho, o lazer, aa educação
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.

 

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;
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e) matéria orçamentária.

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

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;

Ademais, quanto à possibilidade de um Deputado apresentar Projeto de Indicação, a Constituição do
Estado do Ceará e o Regimento Interno deste Egrégio Parlamento prescrevem:

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.

 

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.

Portanto, o Projeto de Indicação não ofende o vetor principiológico da Separação dos Poderes, já que se
consubstancia em uma mera sugestão ao Poder Executivo. Sem esquecer que a presente proposição se
alicerça em axiomas, direitos e garantias constitucionais.

III – DO VOTO DO RELATOR:

Ex positis, dou  ao presente Projeto de Indicação de autoria do DeputadoPARECER FAVORÁVEL
André Fernandes.

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

DEPUTADO (A)
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OFÍCIO N.º 58/2020/ALECE. 

Fortaleza, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

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 n.sº: 421/19, 428/19, 454/19, 08/20, 11/20, 14/20, 16/20, 20/20, 

28/20, 38/20, 43/20, 104/20, 109/20, 111/20, 115/20, 119/20, 123/20, 127/20, 

129/20, 132/20, 135/20, 139/20, 141/20, 142/20, 149/20, 150/20, 154/20, 157/20, 

160/20, 162/20, 163/20, 172/20, 177/20, aprovados pelo Plenário desta Assembleia 

Legislativa. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Deputado José Sarto 

PRESIDENTE  
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