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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
23/11/2020

Dispõe sobre a Instituição do Serviço de Denúncia de
violência contra pessoas com deficiência através do
número de Whatsapp, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído o “Serviço de Denúncia de violência contra pessoas com deficiência através do
número de whatsapp”, para receber denúncias referentes a iniciativas de violência contra pessoas com
deficiência no Estado do Ceará.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas, nos termos do art. 2º, caput, da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

Art. 3º. O Serviço de Denúncia de violência contra pessoas com deficiência através do número de
whatsapp visa a proteção das pessoas com deficiência a partir de denúncias feitas pela própria vítima de
violência ou por qualquer outro cidadão que perceba indícios ou testemunhe atos com esse teor, por meio
de um número específico.

§ 1º O serviço de denúncia de que trata esta Lei não estará disponível para receber ligações, apenas
recebendo mensagens, vídeos e fotos referentes à denúncia.

§ 2º A identidade do denunciante deverá ser mantida em sigilo.

Art. 4º. Para efeitos desta lei, serão considerados tipos de violência contra pessoas com deficiência, entre
outras:

I – a negligência;

II – o abandono;

III – a violência física;

IV – a violência psicológica ou emocional; e
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V – a violência sexual.

Art. 5º. A existência do serviço de que trata esta Lei e o número de whatsapp para denúncia de violência
contra pessoas com deficiência devem ser amplamente divulgados.

Art. 6º. As denúncias feitas por meio do serviço de denúncia de violência contra pessoas com deficiência
através do número de whatsapp devem ter prioridade de atendimento durante períodos de pandemia, em
que sejam necessários o distanciamento ou o isolamento social.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios a fim de instituir políticas conjuntas para apurar as
denúncias de violência contra pessoas com deficiência e encaminhar estas denúncias aos órgãos
competentes, tendo em vista a existência de redes de atenção locais e regionais.

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

O presente projeto dispõe sobre a instituição do serviço de violência de denúncia contra pessoas com
deficiência por intermédio de número de Whatsaap e estabelece outras providências.

Nesse sentido, em relação ao mérito da presente propositura, nota-se que os dados divulgados pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a partir de informações do “Disque 100”, em
2019, registraram-se 12,9 mil denúncias de violências praticadas contra pessoas com deficiência,
colocando esse grupo de pessoas em 3º lugar dentre os que apresentaram registros de violações de
direitos da referida natureza, atrás, apenas, das crianças e adolescentes (55%) e idosos (30%). Além disso,
a maior parte dos agressores é alguém próximo à vítima e, quando comparados com os dados de 2018,
verificou-se aumento de 9%, o que, segundo apresentado, deriva do aumento dos meios de denunciar os
casos de violência.

As vulnerabilidades apresentadas pelas pessoas com deficiência, em especial quando associadas a outras
condições, a exemplo de questões econômicas, torna-se mais susceptíveis de serem vítimas de atos de
violência em suas diversas formas de expressão. Vê-se grandes chances de as situações não serem levadas
ao conhecimento das autoridades competentes para proceder às medidas cabíveis, o que fortalece a
continuidade das ações violentas e os seus efeitos sobre as vítimas.

Percebe-se, dessa maneira, a necessidade de desenvolvimento e fortalecimento dos meios pelos quais é
possível fornecer assistência a essas pessoas, a exemplo da facilitação dos canais de denúncia dos atos de
violência, como é o objetivo da proposição, ao instituir a possibilidade de comunicação por Whatsapp,
que é meio de informação com considerável acessibilidade pela população.

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)

2 de 30



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

  Descrição:   LEITURA NO EXPEDIENTE

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_

  Data da criação:  03/12/2020 10:52:39  Data da assinatura:  03/12/2020 11:02:59

PLENÁRIO

DESPACHO
03/12/2020

LIDO NA 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 190/2020

DEPUTADO: ANDRÉ FERNANDES 

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE
DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DO NÚMERO DE WHATSAPP, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do ExcelentíssimoProjeto de Indicação nº 190/2020
Senhor Deputado  queAndré Fernandes : “DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE
DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DO
NÚMERO DE WHATSAPP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º. Fica instituído o “Serviço de Denúncia de violência contra pessoas com deficiência através do
número de WhatsApp”, para receber denúncias referentes a iniciativas de violência contra pessoas com
deficiência no Estado do Ceará.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas, nos termos do art. 2º, caput, da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

Art. 3º. O Serviço de Denúncia de violência contra pessoas com deficiência através do número de
WhatsApp visa a proteção das pessoas com deficiência a partir de denúncias feitas pela própria vítima de
violência ou por qualquer outro cidadão que perceba indícios ou testemunhe atos com esse teor, por meio
de um número específico.
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§ 1º O serviço de denúncia de que trata esta Lei não estará disponível para receber ligações, apenas
recebendo mensagens, vídeos e fotos referentes à denúncia.

§ 2º A identidade do denunciante deverá ser mantida em sigilo.

                       . Para efeitos desta lei, serão considerados tipos de violência contra pessoas comArt. 4º
deficiência, entre outras:

   a negligência;I –

   o abandono;II –

 III – a violência física;

   a violência psicológica ou emocional; eIV –

 V – a violência sexual.

Art. 5º. A existência do serviço de que trata esta Lei e o número de WhatsApp para denúncia de violência
contra pessoas com deficiência devem ser amplamente divulgados.

Art. 6º. As denúncias feitas por meio do serviço de denúncia de violência contra pessoas com deficiência
através do número de WhatsApp devem ter prioridade de atendimento durante períodos de pandemia, em
que sejam necessários o distanciamento ou o isolamento social.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios a fim de instituir políticas conjuntas para apurar as
denúncias de violência contra pessoas com deficiência e encaminhar estas denúncias aos órgãos
competentes, tendo em vista a existência de redes de atenção locais e regionais.

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

DA JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa o Nobre Parlamentar destaca que: O presente projeto dispõe sobre a instituição
do serviço de violência de denúncia contra pessoas com deficiência por intermédio de número de
WhatsApp e estabelece outras providências.

Nesse sentido, em relação ao mérito da presente propositura, nota-se que os dados divulgados pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a partir de informações do “Disque 100”, em
2019, registraram-se 12,9 mil denúncias de violências praticadas contra pessoas com deficiência,
colocando esse grupo de pessoas em 3º lugar dentre os que apresentaram registros de violações de
direitos da referida natureza, atrás, apenas, das crianças e adolescentes (55%) e idosos (30%). Além disso,
a maior parte dos agressores é alguém próximo à vítima e, quando comparados com os dados de 2018,
verificou-se aumento de 9%, o que, segundo apresentado, deriva do aumento dos meios de denunciar os
casos de violência.

As vulnerabilidades apresentadas pelas pessoas com deficiência, em especial quando associadas a outras
condições, a exemplo de questões econômicas, torna-se mais susceptíveis de serem vítimas de atos de
violência em suas diversas formas de expressão.

Vê-se grandes chances de as situações não serem levadas ao conhecimento das autoridades competentes
para proceder às medidas cabíveis, o que fortalece a continuidade das ações violentas e os seus efeitos
sobre as vítimas.

Percebe-se, dessa maneira, a necessidade de desenvolvimento e fortalecimento dos meios pelos quais é
possível fornecer assistência a essas pessoas, a exemplo da facilitação dos canais de denúncia dos atos de
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violência, como é o objetivo da proposição, ao instituir a possibilidade de comunicação por Whatsapp,
que é meio de informação com considerável acessibilidade pela população.

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.

ASPECTOS JURÍDICOS

Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo, estabelece o seguinte 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.

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).

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.

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.

Dispõe, do mesmo modo, 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;

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).

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.
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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. 

Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se a presente propositura, ao dispor que visa à
necessidade de sugestão ao Poder Executivo da instituição do serviço de denúncia de violência
contra pessoas com deficiência por intermédio de número de WhatsApp, visando, desta forma,
assegurando os meios pelos quais é possível fornecer assistência a essas pessoas, a exemplo da
facilitação dos canais de denúncia dos atos de violência, com considerável acessibilidade pela
população, no qual, a respectiva matéria versa sobre organização, funcionamento e competência do

.Poder Executivo e da administração estadual

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. (grifo inexistente no original)

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  (grifo inexistente no original)

Tudo isto, aliás, 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, artigo 2º, da Carta Magna Federal:
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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

Efetivamente, 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.

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 Assembléia
Legislativa de sua conveniência ou não.  (grifo inexistente no original)

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. (grifo inexistente no
original)

Destarte, podemos concluir 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
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Logo,  – por intermédio de projeto de indicação – , ao sugerir e não ao determinar não invadiu a
, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,seara do Poder Executivo

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

Pode-se concluir que o Nobre Parlamentar, na presente proposição de sua autoria, 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.

Portanto, cabe ao Poder Executivo Estadual, nos termos do art. 58, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado
do Ceará, bem como dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a análise da matéria da Indicação em questão quanto à sua
constitucionalidade e discricionariedade, que uma vez recebida pelo Governador do Estado, após ter sido
aprovada em Plenário, dará ciência à Assembleia Legislativa de sua conveniência ou não.

Destarte, opina-se de PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação do presente Projeto de Indicação,
pois o mesmo se ajusta às exigências constitucionais e regimentais.

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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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  21/12/2020 18:54:56  Data da assinatura:  21/12/2020 18:55:03

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
21/12/2020

De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

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:  05/05/2021 15:28:54  Data da assinatura:  05/05/2021 15:29:07

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
05/05/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

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

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Osmar Baquit

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

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 00190/2020

  Autor:  99071 - DEPUTADO OSMAR BAQUIT

  Usuário assinador:  99071 - DEPUTADO OSMAR BAQUIT

  Data da criação:  12/05/2021 16:00:15  Data da assinatura:  12/05/2021 16:00:22

GABINETE DO DEPUTADO OSMAR BAQUIT

PARECER
12/05/2021

Projeto de Indicação Nº 00190/2020 de autoria do deputado André Fernandes

Dispõe sobre a Instituição do Serviço de Denúncia de violência contra pessoas com deficiência através do
número de Whatsapp, e dá outras providências.

O projeto de , de acordo com o parecer da Procuradoria desta Casa LegislativaIndicação 00190/2020
encontra-se em harmonia com os ditames constitucionais, não apresentando nenhum impedimento a sua
tramitação. Nesses termos, emitimos parecer  à tramitação da presente propositura.FAVORÁVEL

DEPUTADO OSMAR BAQUIT

DEPUTADO (A)
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1
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

EMENDA MODIFICATIVA N.°

AO PROJETo I)E INI)1CAÇÃ() N° 190/2020, I)E AUTORIA 1)0 1)EPUTAI)() ANI)RÉ
FERNANDES.

MO1)I.FICA O ARTIGO 8° 1)0 PROJETO DE
INDICAÇÃO N° 1.90/2020, I)E AUTORIA 1)0
DEPUTADO ANDRE FERNANDES.

Art. 1° — Fica modificado o artigo 8° cio Projeto de Indicação n° (90/2020, de autoria do Deputado
André Fernandes, passando à seguinte redação:

Art. 8°. Estando a presente Proposição de acordo com a conveniência do
Poder Executivo, como rege a Constiluição Estadual, o C3overnador do
Estado enviará para esta Casa Legislativa urna mensagem pala apreciação.

ArL2° Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAI)0 DO
CEARÁ. em 15 de junho de 2021.

A
JúlioCesar Filho

Deputado Estadual Cidadania
LIDER DO GOVERNO

,Lçseznl,ki, Zcgida&a do Es&uk do Ckan- Ag Dcw,,bzs~,,dorMmrà,,, 2807- DionWo Tonrs/CFr 60J70&00 /frbz&raCE Fon~qra, (85)
82272500- 8(PLEGISIATURA.
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Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

.JUSTLFICAT1VA

A presente emenda tem por objetivo alterar o artigo 8° do presente projeto. para

que o mesmo se amolde à Constituição do Estado do Ceará. visto que não se pode estipular prazo

ou obrigação para que um Projeto de Indicação entre em vigência. Ressaltamos que este tipo de

proposição é tão somente uma sugestão ao Poder Executivo. não sendo possível a sua exigência,

que só se faz em casos de Projetos de L.~ei devidaniente aprovados.

Desta Íbrnia, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação

dcsta emenda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
CEARÁ, em 15 dejunho de 2021.

JúlioCesar Filho
Deputado Estadual - Cidadania

LIDER DO GOVERNO

dtçsanb/e~7 Lcgüktiva do r~dodo Q,anf-Av. Desej,~baj~dorAforcfra, 28O7-DsbrjCo~, Tonm/CFJ’: 619J70-PçJO /Fwt,Jr.z,/CE Fone’Ta, (.55)
.J2flS500 - 80’LEGJSLA YVR,t
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Memo. nº 0066/2021                                                                      Fortaleza, 16 de junho de 2021. 
  
 
Do: Gabinete da Liderança do Governo - Deputado Estadual Júlio César Filho.  
 
Para: Exmo. Sr. Carlos Alberto Aragão, Diretor do Departamento Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará. 
 
 

Assunto: Solicitação de retirada de emenda 

 

 

Senhor Diretor, 

 

Venho através do presente, solicitar providências para que seja retirada de 

tramitação a emenda modificativa de nossa autoria, nº 01 ao Projeto de Indicação nº 00190/2020, de 

autoria do Deputado André Fernandes.  

  

Aproveitando o ensejo, renovo os votos de estima e consideração. 

 

               Atenciosamente, 

 

 
JúlioCésar Filho 

Deputado Estadual – Cidadania  
LÍDER DO GOVERNO 
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Usuário assinador:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Data da criação:  17/06/2021 09:55:27  Data da assinatura:  17/06/2021 09:55:32

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
17/06/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANETES
DATA EMISSÃO: 20/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

      

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA  Data 16/06/2021

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

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA CTASP E CDHC - DEP. JULIOCÉSAR FILHO

  Autor:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  17/06/2021 14:52:29  Data da assinatura:  17/06/2021 14:52:37

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
17/06/2021
 

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; E  DE DIREITOS HUMANOS E

CIDADANIA.

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

  Descrição:   PARECER COMISSÕES CONJUNTAS

  Autor:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Usuário assinador:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Data da criação:  29/07/2021 16:54:32  Data da assinatura:  29/07/2021 16:54:37

GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
29/07/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 190/2020

 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE
DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DO NÚMERO DE
WHATSAPP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do , proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual sugereProjeto de Indicação nº 190/2020
dispor sobre a Instituição do Serviço de Denúncia de violência contra pessoas com deficiência através do
número de , e dá outras providências.Whatsapp

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Nesse sentido, em relação ao mérito da
presente propositura, nota-se que os dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, a partir de informações do “Disque 100”, em 2019, registraram-se 12,9 mil
denúncias de violências praticadas contra pessoas com deficiência, colocando esse grupo de pessoas
em 3º lugar dentre os que apresentaram registros de violações de direitos da referida natureza, atrás,
apenas, das crianças e adolescentes (55%) e idosos (30%). Além disso, a maior parte dos agressores é

24 de 30



alguém próximo à vítima e, quando comparados com os dados de 2018, verificou-se aumento de 9%, o
que, segundo apresentado, deriva do aumento dos meios de denunciar os casos de violência.”

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
apresentouparecer favorávelà 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 sugere dispor sobre a Instituição do Serviço de Denúncia de violência
contra pessoas com deficiência através do número de , e dá outras providências.Whatsapp

A matéria dispõe acerca de objeto com pleno mérito, não apresentando óbices em relação a administração
pública e à 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.

Ademais, sugerimos a modificação do art. 8º, 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. 8º - 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 , apresentamos o Projeto de Indicação n° 190/2020 PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 8º,

 

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CTASP E CDHC

  Autor:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
30/07/2021
  

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

40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 16/06/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

DEPUTADO JEOVA MOTA

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

  Descrição:   APROVAÇÃO

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99333 - ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  03/08/2021 08:39:21  Data da assinatura:  09/08/2021 12:24:44

PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
09/08/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 17 DE JUNHO DE 2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA  23ª (VÍGESIMA
TERCEIRA)  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 17
DE JUNHO DE 2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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43
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 42/202l/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 17 de junho 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

298/2019, de autoria da deputada Patrícia Aguiar e coautoria do
deputado Romeu Aldigueri;
322/2019, 202/2020, 209/2020, de autoria do deputado Guilherme
Landim;
125/2021, de autoria do deputado Guilherme Landim e coautoria do
deputado Antônio Granja;
03/2021, 148/202 1, 190/2020, de autoria do deputado André
Fernandes;
112/2020, de autoria do deputado Leonardo Pinheiro;
113/2020, de autoria do deputado Ap. Luiz Henrique;
152/2020, 153/2020, de autoria do deputado Queiroz Filho;
187/2020, de autoria do deputado Tony Brito;
09/202 1, de autoria do deputado Jeová Mota;
105/2021, de autoria do deputado Nelinho;
103/2021, de autoria do deputado Nelinho e coautoria da deputada
Fernanda Pessoa;
129/202 1, de autoria da deputada Augusta Brito;
138/2021, de autoria do deputado Fernando Santana e coautoria do
deputado Romeu Aldigueri;
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

139/2021, de autoria
deputado Romeu

Atenciosamente,

deputado Ferreira Aragão e coautoria do

Leitão
ENTE
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