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INSTITUI O SISTEMA REGIONAL DE TURISMO DA
REGIÃO DO CARIRI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ indica:

 

Art. 1º Fica instituído em caráter permanente o Sistema Regional de Turismo do Cariri com o objetivo de
promover o desenvolvimento das atividades turísticas de forma sustentável, pela coordenação e
integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo, ordenando as ações, e orientando a
utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento do turismo nessa área.

Parágrafo único. A regionalização objetiva o desenvolvimento equilibrado do turismo, considerando as
diversidades e potencialidades dos municípios da região do Cariri, sob a ótica do desenvolvimento
integrado.

 

Art. 2º O Sistema Regional de Turismo do Cariri será composto pela Secretaria do Turismo do Ceará
(Setur), na qualidade de órgão central do Sistema, pelo Conselho Estadual do Turismo (Cetur), pelas
Câmaras Setoriais e Temáticas, pelas instâncias regionais e municipais de turismo e outros organismos
afins.

 

Art. 3º O Sistema Regional de Turismo do Cariri será elaborado pela Secretaria do Turismo do Ceará
(Setur), em consonância com as secretarias municipais de turismo, ouvidos os segmentos públicos e
privados interessados, inclusive o Conselho Estadual de Turismo, com o intuito de:

I  - estimular a integração dos diversos segmentos do setor, atuando em regime de cooperação com os
órgãos públicos, entidades de classe e associações representativas voltadas à atividade turística;
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II - promover a regionalização do  turismo, mediante o incentivo à criação de organismos autônomos e de
leis facilitadoras do desenvolvimento do setor, descentralizando a sua gestão;

III - promover a melhoria da qualidade dos serviços turísticos prestados na região.

 

Art. 4º Serão traçadas metas para realização, em curto, médio e longo prazos, das ações elencadas neste
artigo, observando-se em todas a necessidade de não haver interrupção na sua continuidade, dentre elas:

I - o planejamento e a avaliação da política de desenvolvimento turístico da região do Cariri;

II - o desenvolvimento social e regional do turismo local;

III - a diversidade e a acessibilidade do turismo regional;

IV - as tradições e a cultura da região do Cariri;

V - o desenvolvimento, a promoção e a comercialização dos produtos turísticos na região do Cariri;

VI - a competitividade, o empreendedorismo e a inovação da atividade turística;

VII - o turismo responsável, que garanta a sustentabilidade na atividade turística praticada em áreas
naturais protegidas ou não;

VIII - a orientação às ações do setor privado, fornecendo aos agentes econômicos subsídios para planejar
e executar suas atividades;

IX – levantamento de pontos críticos que impedem o desenvolvimento do turismo e criação de estratégias
para saná-los;

X - a informação à sociedade e ao cidadão sobre a importância econômica e social do turismo;

XI – estudos para a criação de rotas estratégicas turísticas, em conformidade com o inventário da oferta
do turismo na região;

XII – planejar agenda de desenvolvimento de projetos locais e regionais.

 

Art. 5º Os órgãos e entidades que compõem o Sistema Regional de Turismo do Cariri, observadas as
respectivas áreas de competência, deverão orientar-se no sentido de:

I - definir os critérios que permitam caracterizar as atividades turísticas e dar homogeneidade à
terminologia específica do setor;

II - articular, perante os órgãos competentes, a promoção, o planejamento e a execução de obras de
infraestrutura, tendo em vista o seu aproveitamento para finalidades turísticas; e

III - promover o intercâmbio com entidades nacionais e internacionais vinculadas direta ou indiretamente
ao turismo.
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Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, observado o que dispõe a Lei Federal nº
11.771, de 17 de setembro de 2.008.

 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aos 25 de abril de 2019.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

O turismo é a principal atividade econômica do Estado do Ceará, litoral, sertão e serras. E planejamento,
seja em qualquer ramo econômico, é fundamental para o sucesso do setor, cf. previsão da Carta Estadual
do Ceará, no seu artigo 241-A. Essa Lei permitirá um investimento direcionado e sistematizado, além de
disciplinar a promoção e divulgação da região do Cariri.

O turismo com base local ou regional constitui-se numa mediação possível de dar algum dinamismo
econômico aos lugares, representada pela possibilidade de geração de ocupação e renda, que por sua vez,
transforma-se no braço economicista da ideologia do regionalismo.

A atividade atua indiretamente gerando renda não só na indústria turística complementar, mas em quase
todos os setores econômicos. Seu reflexo faz-se sentir na construção civil, na indústria alimentar, na
produção de móveis e utensílios domésticos, nos serviços de profissionais liberais e no movimento
bancário. O setor público é afetado pela realização de obras e pelo incremento do comércio em geral,
especialmente os ligados aos produtos típicos.

No aspecto econômico, o turismo é capaz de aumentar as receitas dos municípios, gerar impostos,
maximizar o recebimento de divisas, gerar ocupação e renda para a população local e redistribuir a renda.

Perante o efeito multiplicador da atividade turística, concluímos que esta pode representar uma excelente
alternativa para o desenvolvimento local e/ou regional de maneira a preservar a identidade local,
conservar os patrimônios (natural e cultural) e dinamizar a economia das cidades.

Ademais, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Assaré, Nova Olinda, Santana do Cariri, dentre outros
municípios que compõem a Região do Cariri, serão beneficiados

Lembrando que, para que um lugar seja turístico, não basta possuir atrativos. É necessário que, além dos
atrativos, a localidade disponha de um amálgama de serviços de acesso e infraestrutura.

Sendo assim, alguns municípios precisam se contentar em fornecer subsídios para que atividade ocorra na
região.

Esta proposição tem por objetivo instituir o Sistema Regional de Turismo do Cariri, em consonância com
as políticas públicas federais orientadas pelo Ministério do Turismo, sendo a principal delas a Lei Federal
n  11.771 de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo e que tem comoº
maiores objetivos a descentralização e a regionalização do turismo (art. 5º, inciso VI), contemplando
ações, medidas e objetivos que visam à continuidade do desenvolvimento do turismo no Cariri, tais como
as mencionadas acima.
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Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito o apoio dos senhores deputados para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PARECER.

 

02.                                            A proposição em baila, sem sombra de dúvida, destaca-se por seu relevante
interesse público e passaremos agora a analisá-la sob seus aspectos constitucionais, legais e doutrinários.

03.                                           Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo,Lex Fundamentalis
estabelece o seguinte no que é 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.

04.                                          A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que
variam bastante na sua amplitude. Desta forma, encontramos 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 (art. 18, da Carta Magna).

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

06.                                          Convém ressaltar, ainda, que por força do Princípio Federativo firmado no
art. 18, da Carta Magna, decorre que cada um dos entes federados possui eleições próprias, competência
administrativa própria para a prestação do serviço público, autonomia administrativa e competência
tributária própria.
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07.                                          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.

08.                                          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;

09.                                          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).

10.                                          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.

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

12.                                           Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que a presente
propositura, ao “instituir em caráter permanente o Sistema Regional de Turismo do Cariri com o
objetivo de promover o desenvolvimento das atividades turísticas de forma sustentável, pela
coordenação e integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo, ordenando as ações, e
orientando a utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento do turismo nessa área”, versa

, conformesobre matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo
demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao Chefe do Executivo à iniciativa privativa das leis
que disponham sobre o assunto em foco, senão vejamos:

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, , estruturação e organização 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
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13.                                          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
administração estadual, na forma da lei;

 

14.                                          Tudo isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar quando
, valendo ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípiospreferiu a sede da Indicação

fundamentais adotados pelo nosso Ordenamento Constitucional, artigo 2º, da Carta Magna Federal
:

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

 

15.                                          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 encontrasub examine
qualquer vedação imposta pelas Constituições Federal e Estadual, vez que proposta via Projeto de

.Indicação

 

DO PROJETO DE INDICAÇÃO.

 

16.                                           Com efeito, percebemos que o Nobre Parlamentar, ciente da imposição
constitucional quanto ao devido procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de
indicação, conduta esta adequada e desprovida de qualquer vício de iniciativa.

17.                                          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:
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§ 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 Assembléia
Legislativa de sua conveniência ou não. 

 

18.                                          Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea , e 215 dof
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.

 

19.                                          Destarte, podemos concluir que o Nobre Parlamentar, na proposição de
sua autoria, apenas  ao Poder Executivo, , sugere na forma de Indicação medida de interesse público

.que não caberia em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento

20.                                          Logo,  – por intermédio de projeto de indicação – ao sugerir e não ao
, , não ferindo, portanto, a independência edeterminar não invadiu a seara do Poder Executivo

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

21.                                          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.

 

22.                                          Face ao exposto, somos de  à regular e PARECER FAVORÁVEL
regimental tramitação do presente , pois o mesmo se ajusta à exegese dos Projeto de Indicação artigos 60,

   , acrescidos pela Emenda Constitucionalinciso I, § 2º, alíneas “c” e “e” e 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual
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 Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
(Resolução 389 de 11/12/96).

                                               É o nosso parecer, salvo melhor juízo.
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CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO

13 de 37



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

  Descrição:   PI 169/2019 - ENCAMINHEMTNO À COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TÉCNICAS.

  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  27/05/2019 10:05:13  Data da assinatura:  27/05/2019 10:05:19

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
27/05/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Coordenador das Consultorias Técnicas.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

14 de 37



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

  Descrição:   PI 169/2019 - ANÁLISE E REMESSA AO PROCURADOR

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  27/05/2019 10:58:49  Data da assinatura:  27/05/2019 10:58:56

COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
27/05/2019

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA

15 de 37



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

  Descrição:   PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 169/2019 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJR.

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  27/05/2019 15:51:31  Data da assinatura:  27/05/2019 15:51:40

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
27/05/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR

16 de 37



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

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  29/05/2019 10:31:33  Data da assinatura:  29/05/2019 10:32:01

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
29/05/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
 

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Leonardo Araújo

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:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

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

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

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

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

parecer de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

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

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 169/2019

  Autor:  99691 - DEPUTADO LEONARDO ARAUJO

  Usuário assinador:  99691 - DEPUTADO LEONARDO ARAUJO

  Data da criação:  05/06/2019 14:42:54  Data da assinatura:  05/06/2019 14:43:24

GABINETE DO DEPUTADO LEONARDO ARAÚJO

PARECER
05/06/2019

O PROJETO DE INDICAÇÃO Nº. 169/2019, DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES, TEM COMO OBJETO INSTITUIR O SISTEMA
REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DO CARIRI E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

 

O projeto de indicação em questão respeita o princípio da tripartição dos poderes consagrados na
Constituição Federal, uma vez que o autor da proposição sugere ao Poder Executivo medida de interesse

, qual seja: público que não caberia em projeto de lei instituir o Sistema Regional de Turismo do Cariri e
dá outras providências.

 

O referido projeto de indicação está em perfeita harmonia com os ditames expressos na Constituição
Federal, na Constituição do Estado do Ceará e no Regimento Interno desta Casa Legislativa.

 

No que se refere à constitucionalidade do presente Projeto de Indicação, este se encontra de acordo com a
Constituição Federal, e nos artigos 60, inciso I, § 2°, alineas “c” e “e” e 58, §§ 1º e 2º, da Constituição
Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 - D.O. de
22.12.1994. Além disso, a proposição está em consonância com os artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206,
inciso VI e 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

 

Sendo assim, somos de  ao andamento da presente proposição, em virtude daPARECER FAVORÁVEL
inexistência de quaisquer óbices de natureza constitucional, legal e regimental, bem como pela relevância
da matéria.

 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Ceará, em 05 de junho de 2019.
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DEPUTADO LEONARDO ARAUJO

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CCJR

  Autor:  99617 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99617 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Data da criação:  10/06/2019 17:12:41  Data da assinatura:  10/06/2019 17:13:03

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
10/06/2019
 

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

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas

Permanentes

DATA

EMISSÃO:
20/06/2018

Conclusão da Comissão
DATA

REVISÃO:
 

                                                               

20ª REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA      Data 10/06/2019

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR
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DEPUTADO ELMANO FREITAS

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

  Descrição:   MEMORANDO INDICAÇÃO DE RELATORIA

  Autor:  99884 - DEPUTADO NIZO COSTA

  Usuário assinador:  99884 - DEPUTADO NIZO COSTA

  Data da criação:  18/06/2019 10:51:26  Data da assinatura:  18/06/2019 10:51:36

COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMERCIO, TURISMO E SERVIÇOS

MEMORANDO
18/06/2019
 

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

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Deputado Sérgio Aguiar

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 NIZO COSTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 169/2019

  Autor:  99763 - ISABELA VERAS BRITO

  Usuário assinador:  99208 - DEPUTADO SERGIO AGUIAR

  Data da criação:  22/08/2019 13:52:59  Data da assinatura:  22/08/2019 13:57:13

GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR

PARECER
22/08/2019

INSTITUI O SISTEMA REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DO
CARIRI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTOR: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

RELATOR: DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação nº 169/2019, proposto pelo Deputado André Fernandes, cujo objetivo é 
INSTITUI O SISTEMA REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DO CARIRI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

É o relatório.

II- ANÁLISE

Conforme, já devidamente analisado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação a mensagem, não
apresenta nenhum impedimento a regular tramitação da proposição, pois diante do objetivo da matéria, é
necessário mencionar os artigos 60, inciso II, §2º alínea “c” e “e”, e art. 88 da Constituição Estadual do
Ceará, que tratam da sobre o assunto trazido pela proposição::

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

 § 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) matéria orçamentária.

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

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição; (...)

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

O projeto é de importância, pois visa aprimorar as atividades turísticas e dando maior dinamismo em
ações para a Região do Cariri, dessa forma gerar um desenvolvimento econômico na área.

III - VOTO

O Projeto de Indicação nº. 169/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, no que se referem ao
mérito não apresentam nenhum impedimento para sua regular tramitação. Em face do exposto, o nosso 

 tramitação da presente proposição, em virtude da relevância da matéria.PARECER FAVORÁVEL

É o parecer.

DEPUTADO SERGIO AGUIAR

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DE CICTS

  Autor:  99884 - DEPUTADO NIZO COSTA

  Usuário assinador:  99884 - DEPUTADO NIZO COSTA

  Data da criação:  28/08/2019 14:53:24  Data da assinatura:  28/08/2019 14:53:37

COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMERCIO, TURISMO E SERVIÇOS

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
28/08/2019
  

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

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

 

6ª REUNIÃO  ORDINÁRIA      Data 28/08/2019

COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇO

CONCLUSÃO: Aprovado parecer do relator

                                                                                                                       

                                                               

 

 

DEPUTADO NIZO COSTA
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PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNACAO DE RELATORIA NA COFT

  Autor:  99437 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

  Usuário assinador:  99410 - TIN GOMES

  Data da criação:  29/08/2019 13:06:50  Data da assinatura:  29/08/2019 13:17:39

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MEMORANDO
29/08/2019
 

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

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência Senhor

Deputado Walter Cavalcante

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

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

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

Projeto: SIM

Emenda(s): 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,

 

TIN GOMES

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

  Descrição:  
PARECER FAVORÁVEL AO PROJETO DE INDICAÇÃO N° 169/2019 DE AUTORIA DEPUTADO ANDRE
FERNANDO

  Autor:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Usuário assinador:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Data da criação:  06/09/2019 10:27:54  Data da assinatura:  06/09/2019 10:28:01

GABINETE DO DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

PARECER
06/09/2019

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 169/2019, QUE INSTITUI O
SISTEMA REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DO CARIRI E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação , proposto pelo Deputado André Fernandes, cujo objetivo é INSTITUIR
O SISTEMA REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DO CARIRI E DÁ OUTRAS

.PROVIDÊNCIAS

É o relatório.

 

II - ANÁLISE

Com base no exposto, o referido Projeto de Indicação já devidamente analisado na Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, não se vislumbra nenhum impedimento a regular tramitação da
proposição se alinha à exegese do artigo 58, § 1º, da Carta Magna Estadual, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 18/94, de 13 de dezembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, tudo em conformidade com a
redação dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), se faz necessário mencionar os
artigos 60, inciso II, §2º alínea “c” e “e”, e art. 88 da Constituição Estadual do Ceará, que versa sobre
matéria trazida pela proposição:

 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

(Omissis)
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§ 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) matéria orçamentária.

 

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
administração estadual, na forma da lei;

 

O projeto em destaque é de suma importância, pois vislumbra o aprimoramento das atividades turísticas
na Região do Cariri, dando uma maior visibilidade e investimentos, seja pelo Poder Público, quer seja por
meio do setor Privado, dessa feita, é uma forma gerar e aumentar o desenvolvimento econômico na área,
vejamos:

 

A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração
de emprego e renda, assim como a criação de novos negócios e aumento da
produção de bens e serviços, uma vez que traz com ela, desenvolvimento às
localidades, e possíveis melhorias na infraestrutura, trazendo benefícios aos
t u r i s t a s  e  à  c o m u n i d a d e  l o c a l .
O setor representa 7,9% do PIB nacional e é responsável por 6,59 milhões de
empregos. (https://administradores.com.br/u/jamily_oliveira, 17 de abril de 2019)

 

III – VOTO

Destarte, somos pelo  à regular tramitação O Projeto de Indicação nº.PARECER FAVORÁVEL
169/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, pois atende aos preceitos constitucionais e sua
finalidade.

É o parecer, salvo melhor juízo.

32 de 37



DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA COFT

  Autor:  99437 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

  Usuário assinador:  99410 - TIN GOMES

  Data da criação:  13/09/2019 09:27:35  Data da assinatura:  13/09/2019 09:39:28

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
13/09/2019
  

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

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

 

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA      Data 13/09/2019

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR
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TIN GOMES

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

  Descrição:   APROVADO

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_

  Data da criação:  17/09/2019 13:09:53  Data da assinatura:  17/09/2019 14:33:38

PLENÁRIO

DESPACHO
17/09/2019

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO NA 108ª (CENTESÍMO OITAVA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 17/09/2019.

APROVADO EM DISCUSSÃO FINAL E VOTAÇÃO NA 85ª (OCTOGESÍMA QUINTA) SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 17/09/2019.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 17/09/2019.

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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