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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
27/05/2021

Institui o Programa “Bombeiro Militar na Escola” na rede
pública estadual de ensino do Estado do Ceará e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituído o Programa ‘’Bombeiro Militar na Escola” na rede pública estadual de ensino no
âmbito do Estado do Ceará, podendo ser incluída como matéria extracurricular.

Parágrafo único – As aulas poderão ser ministradas pelos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Ceará que demonstrarem interesse em lecionar.

Art. 2º – O Programa “Bombeiro Militar na Escola” tem por objetivo proporcionar aos alunos
conhecimentos básicos sobre noções de primeiros socorros para a prevenção de acidentes domésticos e a
identificação de possíveis circunstâncias ameaçadoras à integridade física, bem como o impedimento de
situações que possivelmente ocasionem risco à vida.

Art. 3º – A carga horária do curso terá duração de 8 (oito) horas.

Art. 4º – Após conclusão das aulas, os alunos e profissionais do Corpo de Bombeiros Militar que tiverem
participado do evento receberão certificados, na qualidade de participante e ministrante, respectivamente.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Diariamente somos surpreendidos por noticiários acerca de terríveis acidentes domésticos que poderiam
ser evitados com uma simples ligação para os serviços de emergências, os quais podem salvar vidas. Mas
o conhecimento para identificar situações de risco, além de agir nessas circunstâncias que poderia evitar
esses acontecimentos, não está incluso no currículo escolar.

Para impedir possíveis situações de perigo, o Programa “Bombeiro Militar na Escola” tem como objetivo
preparar os alunos para agir preventivamente e com segurança em situações que possam causar risco à
vida humana. O intuito é promover no ambiente escolar um encontro juntamente com o Corpo de
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Bombeiros Militar do Estado do Ceará, para que sejam ministrados exercícios, atividades educativas, tais
como acionar serviços de emergências como o Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o
Corpo de Bombeiros.

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 00195/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

MATÉRIA: INSTITUI O PROGRAMA BOMBEIRO MILITAR NA ESCOLA
NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER TÉCNICO JURÍDICO

Submete-se à apreciação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com fulcro no
ato normativo 200/96, art. 1º, inciso V, com o escopo de análise e emissão de parecer técnico quanto à
constitucionalidade, à legalidade, à juridicidade e à regimentalidade, o Projeto de Indicação nº
00195/2021, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Andre Fernandes, que em sua Ementa assim
preceitua: INSTITUI O PROGRAMA BOMBEIRO MILITAR NA ESCOLA NA REDE PÚBLICA
ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

- I -

DO PROJETO

Trata-se de proposição originária do gabinete do Deputado Andre Fernandes, assim disposto:

Art. 1º – Fica instituído o Programa “Bombeiro Militar na Escola” na rede
pública estadual de ensino no âmbito do Estado do Ceará, podendo ser incluída
como matéria extracurricular.

Parágrafo único – As aulas poderão ser ministradas pelos profissionais do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Ceará que demonstrarem interesse em
lecionar.

Art. 2º – O Programa “Bombeiro Militar na Escola” tem por objetivo
proporcionar aos alunos conhecimentos básicos sobre noções de primeiros
socorros para a prevenção de acidentes domésticos e a identificação de possíveis
circunstâncias ameaçadoras à integridade física, bem como o impedimento de
situações que possivelmente ocasionem risco à vida.
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Art. 3º – A carga horária do curso terá duração de 8 (oito) horas.

Art. 4º – Após conclusão das aulas, os alunos e profissionais do Corpo de
Bombeiros Militar que tiverem participado do evento receberão certificados, na
qualidade de participante e ministrante, respectivamente.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Em sede de justificativa e exposição de motivos, explicita que:

Diariamente somos surpreendidos por noticiários acerca de terríveis acidentes
domésticos que poderiam ser evitados com uma simples ligação para os serviços
de emergências, os quais podem salvar vidas. Mas o conhecimento para
identificar situações de risco, além de agir nessas circunstâncias que poderia
evitar esses acontecimentos, não está incluso no currículo escolar.

Para impedir possíveis situações de perigo, o Programa “Bombeiro Militar na
Escola” tem como objetivo preparar os alunos para agir preventivamente e com
segurança em situações que possam causar risco à vida humana. O intuito é
promover no ambiente escolar um encontro juntamente com o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Ceará, para que sejam ministrados exercícios,
atividades educativas, tais como acionar serviços de emergências como o Samu -
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Corpo de Bombeiros.

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.

Encaminhada referida proposição legislativa em pauta à consultoria técnica, cabe a esta Procuradoria
especializada manifestar-se quanto à constitucionalidade e legalidade do Projeto de Indicação,
atentando-se para o seu cabimento à luz do arcabouço formado pelas Constituições Federal e Estadual,
com observância nos entendimentos jurisprudenciais consolidados pelos nossos egrégios tribunais.

É o relatório. Opina-se.

- II -

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E DA INICIATIVA DE LEIS.

Nossa Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto que variam bastante na sua
amplitude e encontra-se as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três níveis com a
capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a autonomia
política dos Estados Membros.

Nesse contexto, a , com fulcro no seu artigo 18[1], transcreve que os entes federadosLex Fundamentalis
possuem sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, recebendo no nível
municipal e distrital o nome de leis orgânicas.

Justamente nela onde exsurgem enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os
. É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhespoderes remanescentes

sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (Artigo 23[2]);
assim como a competência concorrente, citada no Artigo 24[3] e a competência exclusiva referida no
Artigo 25[4], parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal.
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Assim, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente,  ), observadosnão lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal (art. 25[5],  e §1ºcaput
determinados princípios constitucionais, visto que organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, conforme alhures dito.  

Igualmente, a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das
formas, estatui em seu artigo 14[6], inciso I, 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, observado o princípio em respeito ao  maior e à unidade da Federação.códex

Assim sendo, concernente a iniciativa legislativa sob exame, nota-se, à , inexistir manifestaprimeira vista
inconstitucionalidade acerca do juízo de sua proposição, uma vez que a elaboração deste Projeto
encontra guarida no art. 58[7], §1º da nossa Carta Estadual, bem como no art. 196[8], II, alínea “f” e
206[9], VI, e 215[10], do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Ceará (Resolução 389 de
11/12/96 e posteriores atualizações), cabendo, portanto, ao Nobre Deputado,  ao Poder Executivosugerir
a sua adoção, , em vista do respaldo regimental.na forma de indicação

Finalizadas as considerações acerca de federação e competências legislativas, lembra-se, com o devido
respeito, que se pretende mostrar que é a Constituição Federal que determina qual das pessoas políticas
fará o quê, , incluídas as normas fixadas pela Constituiçãonão podendo uma invadir a seara da outra
Política Estadual. Portanto, a repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos
elementos da autonomia dos entes federativos.

Transcritas referidas exposições jurídicas, passa-se a análise da propositura sob os seus aspectos legais.

- III -

DO PARECER - CONSIDERAÇÕES COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA AO PROJETO.

Relacionando à competência legislativa sob exame, cabe destacar que a capacidade de autoadministração
decorre das normas que distribuem as competências entre União, Estados e Municípios, ou seja, o
processo legislativo  , decorrente de tais competências deverá observar sob pena de flagrante vício

, ‘ ’.inconstitucional as leis e princípios elencados na referida Carta Magna Federal

Nesse contexto, nossa Constituição Federal dispensou competência à União para legislar sobre normas
gerais, e no que diz respeito à titularidade das competências, fixou um número de matérias em que, desde
logo, tanto a União, como os  e o Distrito Federal podem legislar, constituindo-se em atribuiçõesEstados
comum e concorrente, dispostas no seus artigos 23[11] e 24[12]. 

Na divisão da competência estabelecida, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases
da educação nacional (art. 22, XXIV da CF):

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...]

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

A competência dos Estados e Distrito Federal, quanto ao tema abordado, se restringe àquela suplementar
(art. 24, IX da CF):

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

8 de 36



IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação.

§ 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

Logo, cabe pela União a fixação das normas gerais sobre educação, enquanto os Estados ocupar-se-ão das
especificidades, os modos e os meios de se implementar o disposto na legislação federal, em exercício de
sua competência suplementar, a fim de preencher os vazios da norma máxima quanto às peculiaridades
locais (§§1º e 2º do art. 24, CF).  

O legislador federal, então amparado no regramento da fixação de normas gerais, editou a Lei nº
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), assim preceituando:

Art. 9º A União incumbir-se-á de:

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios;

[…]

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos

;mínimos, de modo a assegurar formação básica comum

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.

[...]

§ 7º  A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de
ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata

.o caput

[...]           

§ 10º A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na
Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho
Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da

.       Educação

Deve ser observado, também, o que dispõe o art. 9º, no que incube à União a elaboração do plano
nacional de educação com fulcro no art. 22, XXIV, da Constituição Federal:

Art. 9º A União incumbir-se-á de:

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o
;Distrito Federal e os Municípios
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II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema
federal de ensino e o dos Territórios;

III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento
prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e
supletiva;

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;

IV-A - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e
atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas
habilidades ou superdotação; (Grifado)

Verifica-se que os temas concernentes ao conteúdo curricular e políticas de orientação pedagógica
configuram, necessariamente, ferramentas para a consecução do plano nacional de educação que, segundo
determina a Constituição Federal (CF/88, art. 22, XXIV), deve ser orquestrado e conduzido pela União
em prol da melhoria da qualidade do ensino e da formação humanística dos educandos, dentre outros
relevantes escopos da educação elencados pela CF/88.

Conquanto os Estados (CF/88, art. 24, IX) e Municípios (CF/88, art. 30, II), detenham competência para
, suplementar a legislação federal e adaptá-la à sua realidade local naquilo que for peculiar ao seu sistema

, não poderão as entidades federativas menores dispor de modo contrário ao quanto estabelecidode ensino
na legislação federal.

Quanto ao programa de ensino, na Lei n. 9.394/1996 se impõe que os currículos da educação infantil e
dos ensinos fundamental e médio “devem ter base nacional comum, , a ser complementada em cada

, sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas
”.características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos

A legislação estabelece, ainda, que para a edição dos parâmetros curriculares nacionais ou as diretrizes
curriculares, é da competência do Conselho Nacional de Educação, com homologação pelo Ministro da
Educação, sendo veiculada por resolução. Além do mais, o Plano Nacional de Educação deve atenção
explícita às normas estabelecidas nas diretrizes e bases da educação nacional.

Ademais, o currículo do Ensino Fundamental tem uma , complementada em cadabase nacional comum
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. E, os conhecimentos
que fazem parte da base nacional comum independem da região e do lugar em que vivem, assegurando a

.característica unitária das orientações curriculares nacionais

Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo devem ser definidos pelos
, , assegurando asistemas de ensino e pelas escolas de modo a complementar e enriquecer o currículo

contextualização dos conhecimentos em face das diferentes realidades, sendo reconhecidos pelo
Ministério da Educação como , e não disciplinares.componentes extra

É assim como consta na Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, do Ministério da Educação – Conselho
Nacional de Educação, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, e
assim dispôs:

Art. 17. No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, destinar-se-ão, pelo menos,
20% do total da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos

, previsto no projeto pedagógico,interdisciplinares eletivos criados pela escola
de modo que os estudantes do Ensino Fundamental e do Médio possam escolher
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aquele programa ou projeto com que se identifiquem e que lhes permitam melhor
lidar com o conhecimento e a experiência.

§ 1º Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico,
criativo e flexível, em articulação com a comunidade em que a escola esteja
inserida.

§ 2º A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a
transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos,
perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução entre os saberes e

.os diferentes campos do conhecimento

Ocorre que, a disciplina retratada na presente proposição (Programa Bombeiro Militar na Escola) não
consta na base nacional comum dos currículos de educação, sendo necessária para a sua inclusão na grade
extracurricular, além da complementação,  a aprovação do Conselho de Educação e atambém
homologação pelo Ministro de Estado da Educação, nos termos do parágrafo 7º, do art. 26 da Lei
9.394/2016, sobredito e destacado.

De igual modo, obtempera-se acerca da competência do , através doPoder Executivo do Estado
Conselho Estadual de Educação, para permissibilidade de inclusão de matérias e programas na grade
curricular e extracurricular, com fundamento no art. 230, §2º da Constituição Estadual, combinado com a
Lei Federal nº 9.394/1996:

Art. 230. O Conselho de Educação do Ceará, órgão normativo, consultivo e
deliberativo do sistema de ensino do Estado do Ceará, será entidade autônoma e
constituir-se-á em unidade orçamentária e de despesa.

[...]

§2º Compete ao Conselho de Educação do Ceará, sem prejuízo de outras
atribuições que lhe sejam conferidas em lei e observadas as diretrizes e bases

:estabelecidas pela União

I – ;baixar normas disciplinadoras do sistema estadual de ensino

II – ;interpretar a legislação de ensino

III – autorizar o funcionamento do ensino particular e avaliar-lhe a qualidade; e

IV – desconcentrar suas atribuições, por meio de comissões de âmbito municipal.

 

Esse, inclusive, é o posicionamento acerca da responsabilidade dos Conselhos Estaduais de Educação
para a inclusão de disciplinas na grade curricular, conforme a seguinte decisão do STF:

Ementa - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSCRIÇÃO
LITERAL DO TEXTO IMPUGNADO NA INICIAL. JUNTADA DA
PUBLICAÇÃO DA LEI NO DIÁRIO OFICIAL NA CONTRACAPA DOS
AUTOS. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI
DISTRITAL N. 1.516, DE 1997. EDUCAÇÃO: SEGURANÇA NO TRÂNSITO.
INCLUSÃO DE NOVA DISCIPLINA NOS CURRÍCULOS DO PRIMEIRO
E SEGUNDO GRAUS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DO
ART. 23, XII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. RESSALVA QUANTO A
EVENTUAL ANÁLISE DE LEGALIDADE DA CRIAÇÃO DAS
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DISCIPLINAS. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI N.
 DISPENSA DO EXAME TEÓRICO PARA OBTENÇÃO DA4.024/61).

CARTEIRA DE MOTORISTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA AO ART. 22, XI DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. Não há falar-se em inépcia da inicial da ação direta de inconstitucionalidade
quando transcrito literalmente o texto legal impugnado, anexada a cópia do Diário
Oficial à contracapa dos autos.

2. É constitucional o preceito legal que inclui nova disciplina escolar nos
currículos de primeiro e segundo graus de ensino da rede pública do Distrito
Federal, conforme competência comum prevista no art. 23, XII, da
Constituição do Brasil, ressalvada a eventual análise quanto à legalidade da
inclusão das disciplinas, matéria de competência dos Conselhos de Educação

.Estadual e Federal, afeta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação

3. Inconstitucionalidade de artigo que dispensa do exame teórico para obtenção de
carteira nacional de habilitação os alunos do segundo grau que tenham obtido
aprovação na disciplina, sob pena de ofensa à competência privativa da União
prevista no art. 22, XI, da Constituição do Brasil.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
(Processo: ADI 1991 DF. Relator(a): EROS GRAU. Julgamento: 03/11/2004.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação:             DJ 03-12-2004 PP-00012
EMENT VOL-02175-01 PP-00173 LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 44-51 RTJ
VOL 00192-02 PP-00550) (Grifado)

Portanto, , inclusive a ser ministradaao determinar a execução da disciplina extracurricular pretensa
pelos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, a norma acabará por impor uma

 e, por isso, fere a iniciativa legislativa do Executivo, vez que são deobrigação para a sua execução
iniciativa privativa do Governador do Estado as Leis que disponham competências das suas Secretarias,
por envolver a estrutura administrativa e demandar uma possível , compra de material específico

, graduação dos professores acerca do tema estruturação da nova grade horária e outras ações envolvidas
, .para bom andamento do trabalho atos de planejamento e de organização administrativa

Igualmente, extreme de dúvidas que as disposições ventiladas deverão ser vinculadas e subordinadas à
Secretaria da Educação (ao incluir matéria extracurricular na rede de ensino pública) e à Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social (ao dispor sobre os profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado) que, conforme o art. 6º, inciso I, item 3, subitem 3.3 da Lei nº 16.710, de 21 de dezembro de
2018 (que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo), pertencem à estrutura organizacional
básica da Administração Direta do Poder Executivo Estadual:

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

I -   ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

[...]  

3.  SECRETARIAS DE ESTADO: 

[...]

3.3.   Secretaria da Educação;
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[...]

3.6.        Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social;

3.6.1.           Superintendência da Polícia Civil;

3.6.2.           Polícia Militar do Ceará;

3.6.3.           Corpo de Bombeiros Militar do Ceará;

(Grifado)

Logo, enfocando matéria estrutural e organizacional do Estado, especificamente disposição e
funcionamento da Administração Estadual, na forma definida nos artigos 20 e 29 da Lei nº 16.710/18, a
presente proposição é de iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado do Ceará:

Art.20.  Compete à Secretaria da Educação:

I -  definir e coordenar políticas e diretrizes educacionais para o sistema de ensino
médio, comprometidas com o desenvolvimento social inclusivo e a formação
cidadã;

II -   garantir, em estreita colaboração com os municípios, a oferta da educação
básica de qualidade para crianças jovens e adultos residentes no território
cearense;

III -    estimular a parceria institucional na formulação e implementação de
programas de educação profissional para os jovens cearenses;

IV -  assegurar o fortalecimento da política de gestão democrática, na rede pública
de ensino do Estado;

V -  promover o desenvolvimento de pessoas para o sistema de ensino, garantindo
qualidade na formação e valorização profissional;

VI -  estimular o diálogo com a sociedade civil e outras instâncias governamentais
como instrumento de controle social e de integração das políticas educacionais;

VII -   assegurar a manutenção e o funcionamento da Rede Pública Estadual de
acordo com padrões básicos de qualidade;

VIII -   desenvolver mecanismos de acompanhamento e avaliação do sistema de
ensino público, com foco na melhoria de resultados educacionais;

IX -    promover a realização de estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento do
sistema educacional, estabelecendo parcerias com outros órgãos e instituições
públicas e privadas, nacionais e internacionais;

X -  exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades
nos termos do regulamento;

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

XII -    garantir o pluralismo de  ideias, de concepções pedagógicas e de
manifestação de opiniões na rede pública de ensino do Estado. (Grifado)
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Art.29.     Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, vinculado
operacionalmente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social,
compete:

I - atuar na defesa civil estadual e nas funções de proteção da incolumidade e do
socorro das pessoas em caso de infortúnio ou de calamidade;

II -   exercer atividades de polícia administrativa para a prevenção e combate a
incêndio, bem como de controle de edificações e seus projetos, visando à
observância de requisitos técnicos contra incêndio e outros riscos;

III -  a proteção, busca e salvamento de pessoas e bens, atuar no socorro médico
de emergência pré-hospitalar de proteção e salvamento aquáticos;

IV -   socorrer as populações em estado de calamidade pública, garantindo
assistência através de ações de defesa civil;

V -  desenvolver pesquisas científicas em seu campo de atuação funcional e ações
educativas de prevenção de incêndio, socorro de urgência, pânico coletivo e
proteção ao meio ambiente, bem como ações de proteção e promoção do
bem-estar da coletividade e dos direitos, garantias e liberdades do cidadão;

VI -  estimular o respeito à cidadania, através de ações de natureza preventiva e
educacional;

XII -  manter intercâmbio sobre os assuntos de interesse de suas atribuições com
órgãos congêneres de outras unidades da Federação; e

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

E, com fundamento no art. 60, § 2º, alínea “c”, da Constituição do Estado do Ceará, especificou-se as 
 do Governador do Estado àquelas de iniciativa privativa de leis que dispunhamatribuições privativas

sobre:

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(....) Omissis.

§ 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
(Grifo inexistente no original)

Outrossim, a nossa Carta Estadual ainda oferece reforço a esse dispositivo, 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;
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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
; (Grifo inexistente no original)administração estadual, na forma da lei

Observa-se então que  poderia propor matéria vinculativa àsomente o Chefe do Executivo Estadual
Secretaria de Governo, que objetivasse a implantação do Programa Bombeiro Militar na Escola, na forma
almejada no art. 1º e demais desta proposição, dada competência e atribuição da Secretaria da Educação,
pertencente à Administração Pública, uma vez que a separação dos poderes é um dos princípios
fundamentais adotados por nosso ordenamento constitucional, em seu art. 2[13], da Carta Magna/88.

Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial de nossos tribunais egrégios:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR N. 792, DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATO
NORMATIVO QUE ALTERA PRECEITO DO ESTATUTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTADUAIS. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NO PROCESSO LEGISLATIVO
ESTADUAL. PROJETO DE LEI VETADO PELO GOVERNADOR.
DERRUBADA DE VETO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA

. AFRONTA AOEXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade
de auto-organização e de autogoverno [artigo 25, caput], impõe a observância
obrigatória de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo
legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor

.sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo
Precedentes.

2. O ato impugnado versa sobre matéria concernente a servidores públicos
estaduais, modifica o Estatuto dos Servidores e fixa prazo máximo para a
concessão de adicional por tempo de serviço.

3. A proposição legislativa converteu-se em lei não obstante o veto aposto pelo
Governador. O acréscimo legislativo consubstancia alteração no regime jurídico
dos servidores estaduais.

4. Vício formal insanável, eis que configurada manifesta usurpação da
o [artigo 61, § 1º, inciso II,competência exclusiva do Chefe do Poder Executiv

alínea ‘c’, da Constituição do Brasil]. Precedentes.

5. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei
Complementar n. 792, do Estado de São Paulo” (STF, ADI 3.167-SP, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Eros Grau, 18-06-2007, v.u., DJ 06-09-2007, p. 36). (Grifo
inexistente no original)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE
VIAMÃO. INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL NA

 INICIATIVA DA CÂMARA DEREDE DE ENSINO MUNICIPAL.
VEREADORES. VÍCIO FORMAL. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA
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. Deve serE DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES
declarada inconstitucional a Lei Municipal n.° 3.893, de 16 de agosto de 2011, de
iniciativa da Câmara de Vereadores, a instituir programa de higiene bucal na
rede de ensino, pois impõe atribuições à Secretaria Municipal da Educação e
interfere na organização e funcionamento da Administração, matéria de

. iniciativa do Chefe do Poder Executivo A inobservância das normas
constitucionais de processo legislativo tem como consequência a
inconstitucionalidade formal da lei impugnada, pois violados os princípios da
simetria, da harmonia e independência entre os Poderes. Ofensa aos arts. 8º,

 AÇÃO10, 60, 82 da Constituição Estadual e 61 da Constituição Federal.
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade
Nº 70044693992, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando
Heemann Júnior, Julgado em 19/12/2011). (Grifado)

Dessa orientação não destoa à doutrina na lição de Alexandre de Moraes[14]:

“As referidas matérias cuja discussão legislativa depende da iniciativa privativa
do Presidente da República (CF, art. 61, § 1º) são de observância obrigatória pelos
Estados-membros que, ao disciplinar o processo legislativo no âmbito das
respectivas Constituições estaduais, não poderão afastar-se da disciplina
constitucional federal. (...) Assim, por exemplo, a iniciativa reservada das leis que
versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa
conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção específica do
princípio da separação dos poderes, incidindo em inconstitucionalidade formal a
norma inscrita em Constituição do Estado que, subtraindo a disciplina da matéria
ao domínio normativo da lei, dispõe sobre provimento de cargos que integram a
estrutura jurídico-administrativa do Poder Executivo local”.

Nada obstante, não resta qualquer dúvida de que a definição da grade curricular, ou mesmo das atividades
, é matéria que se insere no âmbito da gestão administrativa, sendo manifestamenteextracurriculares

estranha à atividade parlamentar, que compete aos órgãos técnicos da área da educação que integram a
Administração Pública, em cada uma das esferas federativas, definirem os conteúdos programáticos do
ensino, respeitados os parâmetros mínimos estabelecidos na gestão administrativa da educação no plano
nacional.

Nessa perspectiva,  ao Deputado legislar sobre organização administrativa, serviço público enão caberia
atribuições das Secretarias de Estado, visto a competência privativa do Poder Executivo, sob pena de, em
assim fazendo, ofender o princípio da Tripartição dos Poderes, princípio basilar do Direito Constitucional
e fundamental da Constituição, consagrado no art. 2º da Carta Magna da República e art. 3º da CE,
desrespeitando o princípio da Unidade da Federação.

Fato é que, ciente e reconhecendo a possibilidade de futuro questionamento de sua inconstitucionalidade
por inconteste atribuição de iniciativa privativa do Governador do Estado, o nobre parlamentar optou

.então pela proposição em sede de indicação

Portanto,  - por meio de Projeto de Indicação - e não ao determinar, não invadiu a seara doao sugeri-lo
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, na medida em que foi observado a iniciativa
para deflagrar o Processo Legislativo.

Por isto, situações à semelhança do projeto em análise não redundam em inadmissibilidade jurídica, por
colisão com linhas mestras constitucionais, ,desde que não determinem uma conduta a outro Poder
sem que a iniciativa legislativa tenha sido do mesmo, mas, unicamente, ,sugerem atos administrativos
que, em entendendo o destinatário convenientes, poderão ser pelo mesmo executados, quando e durante o
período que desejar. Em caso contrário, o Poder Executivo não estará constrangido a realizá-lo.
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- V -

DA CONCLUSÃO.

Ocupando a Constituição o topo da hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a
forma de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo, mais especificamente, inobservando aquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresenta vício de inconstitucionalidade.  

Postas tais considerações, conclui-se pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade quanto da
propositura deste Projeto de Indicação, ocasião em que opina-se pelo  à suaPARECER FAVORÁVEL
regular tramitação, tendo em vista que não se verificará usurpação da competência de ente federado, pois
o mesmo se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos pelos
artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução nº 389 de 11/12/96).

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ, 

 

 
 

 

 

[Página de assinatura do Parecer Jurídico referente ao Projeto de Indicação nº 00195/2021, de autoria
do Deputado Andre Fernandes, contendo 11 laudas]

 

 

[1] 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.

 

[2] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (...)

 

[3] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

 

[4] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
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§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado,
na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.            

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

 

[5] 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. (...).

 

[6] 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. (...).

 

[7] 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.

 

[8] Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

II – projeto:

(...)

f) de indicação; (...).

 

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

VI – de indicaão. (...).
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[10] Art. 215. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere medidas de interesse público, que não
caibam em projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

[11] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...).

 

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

§ 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.  

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

 

[14] MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23ª. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 646.

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
12/07/2021

De acordo com o parecer.

Encaminh-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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  Autor:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Usuário assinador:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Data da criação:  12/07/2021 12:26:56  Data da assinatura:  12/07/2021 12:27:09

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
12/07/2021

Acolho o parecer da Consultoria Juridica.

À CCJ. 

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATOR EM PROJETO NA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Usuário assinador:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Data da criação:  15/07/2021 11:16:17  Data da assinatura:  15/07/2021 11:16:26

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
15/07/2021
 

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 o Senhor

Deputado JULIOCESAR FILHO

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:

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

23 de 36



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
15/10/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 195/2021

 

INSTITUI O PROGRAMA “BOMBEIRO MILITAR
NA ESCOLA” NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE
ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do Projeto de Indicação nº 195/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão instituir o Programa “Bombeiro Militar na Escola” na rede pública estadual de ensino do Estado
do Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Diariamente somos surpreendidos por
noticiários acerca de terríveis acidentes domésticos que poderiam ser evitados com uma simples
ligação para os serviços de emergências, os quais podem salvar vidas. Mas o conhecimento para
identificar situações de risco, além de agir nessas circunstâncias que poderia evitar esses
acontecimentos, não está incluso no currículo escolar. Para impedir possíveis situações de perigo, o
Programa “Bombeiro Militar na Escola” tem como objetivo preparar os alunos para agir
preventivamente e com segurança em situações que possam causar risco à vida humana.”
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
Projeto de Indicação ora examinado.

Referido Projeto de Indicação tem como sugestão instituir o Programa “Bombeiro Militar na Escola” na
rede pública estadual de ensino do Estado do Ceará e dá outras providências.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência residual dos Estados, conforme o previsto no art. 25, §1º, da Constituição Federal de
1988, uma vez que lida sobre assunto que não lhe é vedado ou que fora previamente disposto em
competência de outro ente federado. Além disso, vale ressaltar que lida com a organização político
administrativa de ente público, estando, portanto, inserida na competência do ente respectivo para tal auto
administração, nos termos do art. 18 deste mesmo diploma. Portanto, verifica-se a devida competência do
Estado do Ceará para legislar sobre o assunto supracitado.

A proposta segue, em sua base, os ditames de iniciativa dos Deputados Estaduais, proposto no art. 60, I,
da Constituição Estadual, onde se encontra a competência residual destes parlamentares. Portanto, uma
vez que estes não se encontram previstos no texto do art. 60, §2º, em suas alíneas, verifica-se a devida
consonância legal.

Ademais, sugerimos a correção no art. 5º, de maneira que se reafirme o caráter indicatório desta
proposição, tendo em vista que não há de se falar em entrada em vigor com sua aprovação, mas sim uma
indicação ao Poder Executivo. Fica o texto da seguinte forma:

Art. 5º - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência
do Poder Executivo, como rege a Constituição Estadual, o Governador
do Estado enviará para esta Casa Legislativa uma mensagem para
apreciação.

 

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 195/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 5º

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
26/10/2021
 

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

      

23ª REUNIÃO ORDINÁRIA     Data 26/10/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

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

MEMORANDO
27/10/2021
 

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

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE DEFESA SOCIAL; DE

EDUCAÇÃO; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocésar Filho

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
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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,

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
29/10/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE DEFESA
SOCIAL; DE EDUCAÇÃO; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 195/2021

 

INSTITUI O PROGRAMA “BOMBEIRO MILITAR
NA ESCOLA” NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE
ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do Projeto de Indicação nº 195/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão instituir o Programa “Bombeiro Militar na Escola” na rede pública estadual de ensino do Estado
do Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Diariamente somos surpreendidos por
noticiários acerca de terríveis acidentes domésticos que poderiam ser evitados com uma simples
ligação para os serviços de emergências, os quais podem salvar vidas. Mas o conhecimento para
identificar situações de risco, além de agir nessas circunstâncias que poderia evitar esses
acontecimentos, não está incluso no currículo escolar. Para impedir possíveis situações de perigo, o
Programa “Bombeiro Militar na Escola” tem como objetivo preparar os alunos para agir
preventivamente e com segurança em situações que possam causar risco à vida humana.”
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião extraordinária realizada, aprovou o Projeto
de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator designado pela CCJR), que não
vislumbrou óbices legais ao projeto, e apresentou parecer favorável com supressão à sua tramitação.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como relator nas comissões conjuntas, da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca do mérito do Projeto de Indicação ora
examinado.

Referido Projeto de Indicação tem como sugestão instituir o Programa “Bombeiro Militar na Escola” na
rede pública estadual de ensino do Estado do Ceará e dá outras providências.

A matéria dispõe acerca de objeto com pleno mérito, sendo benéfico para a administração pública e para
a sociedade. Vale ressaltar que sua viabilidade técnica e orçamentária fica sujeita a uma análise específica
do Poder Executivo, o que é respeitado uma vez que se trata de tão somente projeto de indicação.

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 195/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)

32 de 36



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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CTASP, CDS, CE E COFT

  Autor:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  31/10/2021 20:04:54  Data da assinatura:  31/10/2021 20:04:57

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
31/10/2021
  

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

86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 26/10/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE DEFESA
SOCIAL; DE EDUCAÇÃO; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
03/11/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO NA  41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA)
SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 27/10/2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 78ª (SEPTUAGÉSIMA OITAVA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA  TERCEIRA  SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 27/10/2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00204/2021
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Termo de desentranhamento OFÍCIO nº (S/N)
Motivo: erro

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO
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~1
AssembleiaLegislativa

do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 96/2021/DLEGIS/ALECE

Fortaleza, 27 de outubro 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
n.°s:

427/2019, de autoria da deputada Fernanda Pessoa;
175/2021, de autoria do deputado Nelinho;
187/2021, de autoria do deputado Ap.Luiz Henrique;
189/202 1, 249/2021, de autoria do deputado Tony Brito;
195/2021, de autoria do deputado André Fernandes;
196/2021, de autoria da deputada Dra. Silvana;
208/2021, de autoria do deputado Ferreira Aragão;
320/2021, de autoria do deputado Acrísio Sena.

Atenciosamente,

Deputado a o antana
PRESID TE xercício)
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