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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
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Dispõe acerca da realização de exame oftalmológico e a
doação de óculos aos estudantes da rede pública estadual
ao retornarem às aulas presenciais no âmbito do Estado do
Ceará.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituído aos estudantes integrantes da rede pública estadual de ensino, o direito de
realizarem exame oftalmológico e, se necessário, a obtenção de óculos de forma gratuita, as custas do
Poder Executivo Estadual, quando em retorno às aulas presenciais no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º – O cadastro e controle dos estudantes beneficiados com a realização do exame oftalmológico e
obtenção do óculos que trata esta lei, ficará a cargo da Secretaria da Educação do Estado do Ceará.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

               Não há dúvidas acerca da importância do diagnóstico e tratamento da saúde visual dos nossos
estudantes integrantes da rede pública estadual de ensino para a melhoria dos resultados a nível escolar.
A boa saúde visual dos alunos influencia inclusive na aprendizagem, evitando problemas, tais como o
estresse, dores de cabeça e demais problemas que possam impedir o estudante de assimilar o conteúdo
exposto durantes as aulas.

          Ainda durante o ano de 2017, cientistas já especulavam a possível ocorrência da “epidemia da
miopia”, conforme noticiado pelas mídias de comunicação -
https://www.bbc.com/portuguese/geral-40262097 – fato que nos leva a acendermos um sinal de alerta
para preservar a saúde visual dos nossos jovens e evitar maiores problemas no futuro.

          Nesse sentido, a presente propositura tem por escopo instituir aos estudantes integrantes da rede
pública estadual de ensino, o direito de realizarem exame oftalmológico e, se necessário, a obtenção de
óculos de forma gratuita, as custas do Poder Executivo Estadual, quando em retorno às aulas presenciais
no âmbito do Estado do Ceará
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          Portanto, ante ao 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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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
17/06/2021

LIDO NA 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.

CUMPRIR PAUTA. 

 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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CONSULTORIA JURÍDICA
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 227/2021

DEPUTADO: ANDRÉ FERNANDES 

MATÉRIA: DISPÕE ACERCA DA REALIZAÇÃO DE EXAME
OFTALMOLÓGICO E A DOAÇÃO DE ÓCULOS AOS
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL AO
RETORNAREM ÀS AULAS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ.

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 Projeto de Indicação nº 227/2021, de autoria do Excelentíssimo

  Senhor Deputado André Fernandes que:  “DISPÕE ACERCA DA REALIZAÇÃO DE EXAME
OFTALMOLÓGICO E A DOAÇÃO DE ÓCULOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL AO RETORNAREM ÀS AULAS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ”.

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º – Fica instituído aos estudantes integrantes da rede pública estadual de ensino, o direito de
realizarem exame oftalmológico e, se necessário, a obtenção de óculos de forma gratuita, as custas do
Poder Executivo Estadual, quando em retorno às aulas presenciais no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º – O cadastro e controle dos estudantes beneficiados com a realização do exame oftalmológico e
obtenção do óculos que trata esta lei, ficará a cargo da Secretaria da Educação do Estado do Ceará.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DA JUSTIFICATIVA
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Em sua justificativa o Nobre Parlamentar destaca que: Não há dúvidas acerca da importância do
diagnóstico e tratamento da saúde visual dos nossos estudantes integrantes da rede pública estadual de
ensino para a melhoria dos resultados a nível escolar. A boa saúde visual dos alunos influencia inclusive
na aprendizagem, evitando problemas, tais como o estresse, dores de cabeça e demais problemas que
possam impedir o estudante de assimilar o conteúdo exposto durantes as aulas.

Ainda durante o ano de 2017, cientistas já especulavam a possível ocorrência da “epidemia da miopia”,
conforme noticiado pelas mídias de comunicação - https://www.bbc.com/portuguese/geral-40262097 –
fato que nos leva a acendermos um sinal de alerta para preservar a saúde visual dos nossos jovens e evitar
maiores problemas no futuro.

Nesse sentido, a presente propositura tem por escopo instituir aos estudantes integrantes da rede pública
estadual de ensino, o direito de realizarem exame oftalmológico e, se necessário, a obtenção de óculos de
forma gratuita, as custas do Poder Executivo Estadual, quando em retorno às aulas presenciais no âmbito
do Estado do Ceará

Portanto, ante ao 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 Lex Fundamentalis, em seu bojo, 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. 

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;
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(...)

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.

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 acerca da necessidade de
sugestão ao Poder Executivo a estabelecer aos estudantes integrantes da rede pública estadual de
ensino, o devido direito de realizarem exame oftalmológico e, caso necessário, a obtenção de óculos
de forma gratuita, às custas do Poder Executivo Estadual, quando em retorno às aulas presenciais
no âmbito do Estado do Ceará. 

Ademais, entendemos que a matéria a que se refere o projeto de Indicação  sub examine é abrangida
pelas Constituições Federal e Estadual, e sem sombra de dúvida, está relacionada à proteção e a
defesa da saúde da pessoa. Uma vez que, a realização de todos os procedimentos legais referente a
qualquer ocorrência, é oriundo de competência da Secretaria de Saúde do Estado, ou seja, 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
Estado do Ceará, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao Chefe do
Executivo a 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, 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:
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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; (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:

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  sub examine não encontra qualquer vedação imposta

 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;
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(...)

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.

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

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

CONCLUSÃO

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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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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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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Acolho o parecer da Consultoria Jurídica.

À CCJ.

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
14/07/2021
 

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
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 227/2021

 

DISPÕE ACERCA DA REALIZAÇÃO DE EXAME
OFTALMOLÓGICO E A DOAÇÃO DE ÓCULOS
AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL AO RETORNAREM ÀS AULAS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Indicação nº 227/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão dispor acerca da realização de exame oftalmológico e a doação de óculos aos estudantes da rede
pública estadual ao retornarem às aulas presenciais no âmbito do Estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Não há dúvidas acerca da importância do
diagnóstico e tratamento da saúde visual dos nossos estudantes integrantes da rede pública estadual de
ensino para a melhoria dos resultados a nível escolar. A boa saúde visual dos alunos influencia
inclusive na aprendizagem, evitando problemas, tais como o estresse, dores de cabeça e demais
problemas que possam impedir o estudante de assimilar o conteúdo exposto durantes as aulas.”
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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 dispor acerca da realização de exame oftalmológico e a
doação de óculos aos estudantes da rede pública estadual ao retornarem às aulas presenciais no âmbito do
Estado do Ceará.

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. 3º, 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. 3º - 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° 227/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 3º

 

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
20/10/2021
 

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

      

22ª REUNIÃO  ORDINÁRIA     Data 19/10/2021

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

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA CTASP, CE E COFT - DEP. JULIOCÉSAR FILHO

  Autor:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  20/10/2021 12:39:48  Data da assinatura:  20/10/2021 12:39:52

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
20/10/2021
 

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

  Descrição:   PARECER AO PI NAS COMISSÕES CONJUNTAS

  Autor:  99765 - RAFAEL ANDRIGHETTI ROSSI

  Usuário assinador:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
29/10/2021

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

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 227/2021

 

DISPÕE ACERCA DA REALIZAÇÃO DE EXAME
OFTALMOLÓGICO E A DOAÇÃO DE ÓCULOS
AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL AO RETORNAREM ÀS AULAS
PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ.

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Indicação nº 227/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão dispor acerca da realização de exame oftalmológico e a doação de óculos aos estudantes da rede
pública estadual ao retornarem às aulas presenciais no âmbito do Estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Não há dúvidas acerca da importância do
diagnóstico e tratamento da saúde visual dos nossos estudantes integrantes da rede pública estadual de
ensino para a melhoria dos resultados a nível escolar. A boa saúde visual dos alunos influencia
inclusive na aprendizagem, evitando problemas, tais como o estresse, dores de cabeça e demais
problemas que possam impedir o estudante de assimilar o conteúdo exposto durantes as aulas.”
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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 apresentou
parecer favorável com modificação do art. 3º 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 dispor acerca da realização de exame oftalmológico e a
doação de óculos aos estudantes da rede pública estadual ao retornarem às aulas presenciais no âmbito do
Estado do Ceará.

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

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 227/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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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

83ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 19/10/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; 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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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   APROVAÇÃO

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
03/11/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO NA 40ª (QUADRAGÉSIMA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA TERCEIRA (SEGUNDA ITINERANTE) SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM
21/10/2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 76ª (SEPTUAGESIMA SEXTA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA (SEGUNDA ITINERANTE) SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 21/10/2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00208/2021
17/11/2021

Termo de desentranhamento OFÍCIO nº (S/N)
Motivo: erro

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 94/2021/DLEGJS/ALECE.

Fortaleza, 21 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

271/2019, de autoria do deputado Guilherme Landim;
144/2021, 209/2021, de autoria do deputado Ferreira Aragão;
212/2021, 221/2021, 227/2021, de autoria do Deputado André

Fernandes;
335/2021, 336/2021,

Atenciosamente,

tona do deputado Jeová Mota.

PREL ENTE
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