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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
14/02/2021

Dispõe sobre a instalação de unidade do Instituto Médico
Legal – IML no município de Brejo Santo-CE.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a realizar instalação de Unidade do Instituto Médico
Legal - IML no município de Brejo Santo-CE.

Art. 2º – Ficam criados os cargos necessários para seu eficiente funcionamento, cabendo à Secretaria de
Segurança Pública e Defesa Social do Estado designar os servidores necessários para o desenvolvimento
de suas atribuições.

Art. 3º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.

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

 

JUSTIFICATIVA

                 A presente proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo do Estado do Ceará, por
meio da Secretaria competente, a instalação e funcionamento de unidade do Instituto Médico Legal –
IML no município de Brejo Santo-CE. A prestação desse serviço mostra-se necessária visto que a cidade
de Brejo Santo, localizada na Região Cariri do Estado, quando necessita dos serviços realizados pelo
IML, tem que esperar o deslocamento de equipe instalada em Juazeiro do Norte-CE.

                      Ocorre que além de Brejo Santo, o Instituto Médico Legal de Juazeiro do Norte atende os
municípios de Abaiara, Altaneira, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campo Sales,
Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Grangeiro,
Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre e Santana do Cariri,
fato que acaba por sobrecarregar a unidade local.

                      Vale destacar que quando há a necessidade de realização de perícia em corpo oriundo de
Brejo Santo, os familiares ficam na expectativa do deslocamento de equipe de outro município, o que
gera maior tristeza e constrangimento por parte dos familiares que ali esperam.
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                      Ademais, outro motivo importante, é a necessidade de realização de corpo de delito em
pessoas que adentrarão estabelecimentos prisionais e também aquelas pessoas vítimas de violência,
inclusive vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, como forma de expandir a prestação de tal
serviço, inclusive nos municípios do interior cearense, torna-se necessária a aprovação do presente
projeto.

                      O que agrava a situação é o fato de que a Região do Cariri do Estado cresceu rapidamente.
“Em números absolutos, espanta o crescimento alcançado por Juazeiro, que passou de 173 mil, em

”, conforme noticiou o jornal1991, para  274 mil habitantes em 2019. Aumentou em 100 mil habitantes
D i á r i o  d o  N o r d e s t e  -
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/regiao-metropolitana-do-cariri-expoe-desafios-apos-uma-decada-1.2181746
– fato em que demonstra a necessidade de implantação do referido IML no município.

                        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
18/02/2021

LIDO NA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 18
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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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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 027/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

EMENTA: DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO
INSTITUTO MÉDICO LEGAL IML NO MUNICÍPIO DE BREJO
SANTO-CE.

         

 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará encaminha
para análise e pronunciamento desta Procuradoria, o Projeto de Indicação cujo número, autoria e ementa
constam em epígrafe.

 

          A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:

 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a realizar instalação de
Unidade do Instituto Médico Legal - IML no município de Brejo Santo-CE.

 

Art. 2º – Ficam criados os cargos necessários para seu eficiente
funcionamento, cabendo à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social
do Estado designar os servidores necessários para o desenvolvimento de
suas atribuições.
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Art. 3º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias.

 

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

 

          Em sua justificativa e exposição de motivos, o Parlamentar/Autor da Proposição argumentou que:

 

“A presente proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo do Estado do Ceará, por meio
da Secretaria competente, a instalação e funcionamento de unidade do Instituto Médico Legal –
IML no município de Brejo Santo-CE. A prestação desse serviço mostra-se necessária visto que a
cidade de Brejo Santo, localizada na Região Cariri do Estado, quando necessita dos serviços
realizados pelo IML, tem que esperar o deslocamento de equipe instalada em Juazeiro do Norte-CE.

 

Ocorre que além de Brejo Santo, o Instituto Médico Legal de Juazeiro do Norte atende os
municípios de Abaiara, Altaneira, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campo
Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira,
Grangeiro, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre e
Santana do Cariri, fato que acaba por sobrecarregar a unidade local.

 

Vale destacar que quando há a necessidade de realização de perícia em corpo oriundo de Brejo
Santo, os familiares ficam na expectativa do deslocamento de equipe de outro município, o que gera
maior tristeza e constrangimento por parte dos familiares que ali esperam.

Ademais, outro motivo importante, é a necessidade de realização de corpo de delito em pessoas que
adentrarão estabelecimentos prisionais e também aquelas pessoas vítimas de violência, inclusive
vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, como forma de expandir a prestação de tal serviço,
inclusive nos municípios do interior cearense, torna-se necessária a aprovação do presente projeto.

 

O que agrava a situação é o fato de que a Região do Cariri do Estado cresceu rapidamente. “Em
números absolutos, espanta o crescimento alcançado por Juazeiro, que passou de 173 mil, em 1991,
para 274 mil habitantes em 2019. Aumentou em 100 mil habitantes”, conforme noticiou o jornal D i
á  r  i  o  d  o  N  o  r  d  e  s  t  e  -
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/regiao-metropolitana-do-cariri-expoe-desafios-apos-uma-decada-1.2181746
– fato em que demonstra a necessidade de implantação do referido IML no município.”

 

          É o relatório. Opino.

Preliminarmente, importa destacar, no que concerne a competência legislativa, que os Estados
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do
Ceará exerce, em seu território, as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas
pela Constituição Federal (CF/88, art. 25,  e § 1º), :caput ipsis litteris
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Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados
os princípios desta Constituição.

 § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

A 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 moralidade, à publicidade, à eficiência e à probidade
administrativa, respectivamente.

            Desse modo, verifica-se que a presente propositura, dispor sobre a instalação a de Unidade do
Instituto Médico Legal - IML no município de Brejo Santo-CE, versa sobre matéria cuja iniciativa

, conforme demonstrado na Carta Magnalegislativa é privativa do chefe do Governador do Estado
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:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta,
autárquica e fundacional, e de empregos nas empresas públicas e sociedades
de economia mista prestadoras de serviços públicos, ou aumento de sua
remuneração;

(....)

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.

 

           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;
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Observa-se então, que somente o Chefe do Executivo Estadual poderia propor Lei atinente a
atribuições das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da competência garantida
por aqueles artigos da Constituição Estadual, cita-se, meramente para ilustrar nosso entendimento,

 Lei n° 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo,a
altera a estrutura da administração estadual, promove a extinção e criação de cargos de direção e
assessoramento superior e dá outras providências.

 

Tanto é assim, que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembleia Legislativa fazê-lo,
ainda que em acréscimo.

 

Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 16.710, de 21/12/2018,
atualizada pelas Lei Nº 16.863 de 16/04/2019 e Lei Nº 16.863 de 03/06/2019:

Art.1º. O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotando
como premissas básicas a Interiorização, a Participação, a Transparência, a
Ética, a Otimização dos Recursos e a Gestão por Resultados, a partir dos
seguintes conceitos:

 

Preceitua o artigo 6º, incisos I, 1, 3, 3.6, da supracitada Lei:

 

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria

(...)

3. Secretarias de Estado                 

(...)

3.6. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social;

(...)

 

Por sua vez, a matéria é determinada nos artigos 25 e 30, (TÍTULO IV - DAS SECRETARIAS DE
ESTADO - Capítulo VI - DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL)
da supracitada Lei dispõe que compete:

 

Art.25.   Compete à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social:
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I -        zelar pela ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do
patrimônio, no que diz respeito às atividades de segurança pública,
coordenando, controlando e integrando as ações da Polícia Civil, da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Perícia Forense do Estado do
Ceará, da   Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará e da
Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública que passam
a denominar-se Órgãos da Segurança Pública e Defesa Social;

II -    assessorar o Governador do Estado na formulação de diretrizes e da
política de garantia e manutenção da ordem pública e defesa social;

III -  realizar estudos para subsidiar a elaboração, acompanhamento e
avaliação das políticas públicas de prevenção à violência e contribuir na
formulação de estratégias para a Segurança Pública;

IV -      elaborar e monitorar a implantação de projetos especiais em
segurança pública;

V -   articular os assuntos relacionados à Segurança Pública junto a outros
órgãos e entidades da administração estadual e dos municípios;

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

 

Art.30.      À Perícia Forense do Estado do Ceará, vinculada
operacionalmente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social,
compete:

I  - planejar, coordenar, executar, orientar, acompanhar, avaliar e/ou
controlar as atividades de perícias médico-legais,
criminalísticas,  papiloscópicas  e laboratoriais, bem como os serviços de
identificação civil e criminal, em assessoria direta ao Secretário de Defesa
Social;

II -  apoiar a atividade de polícia judiciária na prevenção e investigação de
delitos, desastres e sinistros, executando perícias e realizando pesquisas e
estudos destinados à execução dos exames de corpo de delito para
comprovação da materialidade das infrações penais e de sua autoria,
relacionados aos campos de atuação da Criminalística, Medicina Legal,
Odontologia Legal e Identificação papiloscópica;

III -    atuar, quando acionada, na produção de provas com fins
jurídico-criminais;

IV -  articular o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos para
as áreas de medicina legal, criminalística, papiloscopia e identificação civil
e criminal;

V -    normatizar, em consonância com as diretrizes da Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social, a realização da atividade pericial de
apoio às investigações policiais;

VI -    auxiliar direta e indiretamente a Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social – SSPDS, na definição de políticas e programas que visem
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reduzir os índices de criminalidade, acidentes e sinistros, ampliando a
satisfação da sociedade em relação aos serviços prestados pelos órgãos de
segurança pública;

VII -    prospectar soluções de tecnologia da informação que sejam
adequadas aos projetos e atividades da Perícia Forense e organizar o
ambiente respectivo, atendendo a requisitos de toda a estrutura
organizacional e sua ligação com outras entidades.

 

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, art. 2º, da Carta Magna Federal:

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

 

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

 

          Com efeito, percebemos que o Parlamentar proponente, 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, 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. 

 

                   Da mesma forma dispõem os arts. 196, inciso II, alínea , e 215 do Regimento Interno daf
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.

 

          Destarte, podemos concluir que o Deputado, 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.

 

                   Nesses termos, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o presente PARECER
 à regular e regimental tramitação do Projeto de Indicação nº 027/2021.FAVORÁVEL

                                               É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

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

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

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

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência a Senhora

Deputada Augusta Brito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhora Deputada,

                   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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GABINETE DA DEPUTADA AUGUSTA BRITO

PARECER
14/09/2021

 

 

 

PARECER AO PROJETO DE   INDICAÇÃO   27/2021, QUE
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO INSTITUTO
MÉDICO LEGAL - IML NO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE.

 

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se de  projeto  de  indicação  apresentado  pelo  Deputado  André Fernandes,  que  dispõe sobre a
instalação de unidade do Instituto Médico Legal - IML no município de Brejo Santo-CE.

Em sua justificativa argumenta que: “A presente proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo
do Estado do Ceará, por meio  da  Secretaria  competente,  a  instalação  e  funcionamento  de  unidade 
do  Instituto  Médico  Legal  –IML no município de Brejo Santo-CE. A prestação desse serviço mostra-se
necessária visto que a cidade de   Brejo   Santo,   localizada   na   Região   Cariri   do   Estado,   quando 
necessita  dos  serviços  realizados  pelo IML, tem que esperar o deslocamento de equipe instalada em
Juazeiro do Norte-CE.”

 

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

A princípio, cumpre observar que a iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual, cabe
aos Deputados Estaduais.

Por  outro  lado,  vale  ressaltar,  que  a  competência  acima  citada  é remanescente  ou  residual,  ou 
seja, remanesce  aos  Deputados  Estaduais  a  iniciativa  de  assuntos  não  atribuídos  às  outras  pessoas
taxativamente citadas nos demais incisos do mencionado artigo (Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, e §
2º,alíneas “a”, “b”, “c” “d” e “e” do mesmo artigo, com redação dada pela EC nº 61/2009).

A Constituição Estadual também atribui ao Governador, através do seu art. 60, § 2º, alíneas “a” e “c”,
iniciativa privativa de leis que disponham sobre:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

§2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta, autárquica e fundacional, e de empregos nas empresas públicas
e sociedades de  economia  mista  prestadoras  de  serviços  públicos, 
ou  aumento  de  sua remuneração;

(...)

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;”

 

A matéria em estudo trata sobre temática relacionada com a estrutura organizacional do Estado,
especificamente sobre disposição   e   funcionamento   da   administração   estadual,   cuja   iniciativa 
legislativa  é privativa  do  Governador  do  Estado  do  Ceará  prevista  no  art.  88,  incisos  II,  III  e  VI 
da  Carta  Magna Estadual.

Observa-se então,  que  somente  o  Chefe  do  Executivo  Estadual  poderia  propor  Lei  atinente  a
atribuições das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da competência garantida por
aqueles artigos da Constituição Estadual.

Assim, percebemos que o Parlamentar proponente, 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 ao 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, :in verbis

“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
Assembleia Legislativa de sua conveniência ou não.”

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará:

 

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação;

(...)

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

(...)

VI – de indicação.

(...)

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.”

Concluímos que o Parlamentar, na 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. Logo, ao sugerir, por meio de projeto de indicação, 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.

A proposição em questão tem como escopo a observância do princípio da legalidade administrativa,
consubstanciada na necessidade de autorização através de lei específica para a efetivação da medida
pretendida, sendo inteiramente viável do ponto de vista jurídico-constitucional, quer em relação a sua
iniciativa, quer na sua formalização.

Além disso, o projeto está de acordo com a Lei Complementar nº 95, de 1998, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar nº 107, de 2001, que dispõe sobre os preceitos da boa técnica
legislativa na legislação pátria.
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Ademais, analisando-se os pressupostos legislativos não existe óbice para que o Projeto de Indicação em
comento siga os trâmites convencionais, e se acolhido pelo Executivo, possa transformar-se em Lei.

 

III – VOTO

 

Feitas as considerações iniciais e na forma do Art. 102, II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
ofertamos parecer FAVORÁVEL ao Projeto de Indicação nº 27/2021.

 

 

DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADO (A)
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Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

EMENDA MQrnF’.IcKrIVA N.° £/2021

AO P.ROJETODE 1NDICAÇÃÓ N” 27/202 1 - AUTOIUA DO DEPUTADO ANDRÉ
FERNANDES.

MODIFICA O ARTIGO 4 DO PROJETO
DE INDICAÇÃO N° 27/2021. DE
AUTORIA DO DEPUTADO ANDRÉ
FERNANDES.

Ad. 1° — Fica modificado o artigo 4° do Projeto de Indicação n° 27/2021. de autoria do deputado
André Fernandes, passando à seguinte redação:

Art. 4° - Estando a prcsente Proposição (10 acordo com a
conveniência do Poder Executivo, como rege a Constituição
Estadual, o Governador do Estado enviará para esta Casa

- Legislativà uma mensagem para apreciação.

Art. 2° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESt’~DO DO CEARÁ, ~
21 de setembro de 2021.

JúlioCésar Filho
Deputado Estadual — Cidadania

LIDER DO GOVERNO

dedo» pnl~sioE~lRdIn1Júlio CZç,rÃlho-H&rdo Gcrn~mo .Ar Diçcrnba~dorAforeii~ 28O7-Dionlçic, Tonrs/CEP&O.170&60 /
Fwtde4.VE Gab. n. ~SI5-FoncvFw (~3fl7S~,~2. Email: depjaUocrsadiiho@picc.gov.br. 8O’LF.GJSL47VRA.
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1
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

JUSTIFICATIVA

A presente emençia tem por objetivo niddiflcar o artigo 4° do presõnte prqjcto; para

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

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

proposição ~ tão somente uma sugestão ao Poder Executivo, não sendo ppssível asna exigência.

que só se faz em casos de Projetos de Lei devidamente aprovados,

Desta íbnna. contamos com o apoiq dos nobres parlamentares para a aprovação desta

emenda.

SALA DAS SESSÕES DÁ ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
21 de setembro de 2021.

JúlioCúsar Filho
Deputado Estadual — Cidadaniá

LÍDER DO GOVERNO

• G≥binetedoDepindo»md&Júlio C&,r#}i&,-L2crct Govtmo -Ar. DescmbazgadorMorcia, flO7-Dbn~k’ Tonm/CEM 6O.17fl00 /
FonWer/CE Gab. n. °3iC- Fons4hxr (&5) SflYS&Çq/2S59- EnniL depJu5oojsarilIhoAPaLc~gor.br -80’ LEGISLATURA.

21 de 32



Fortaleza-CE, 21 de setembro de 2021.

À SUA EXCELÊNCIA SENHOR
Deputado André Fernandes
Deputado Estadual – Republicanos

ASSUNTO: COAUTORIA DE PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 27/2021

Exmo. Senhor Deputado,

Apraz-me cumprimentá-lo ao tempo em que, utilizando-me deste instrumento, venho
SOLICITAR a Vossa Excelência  coautoria ao  Projeto de Indicação nº 27/2021, de
sua autoria, que dispõe “Dispõe sobre a instalação de unidade do Instituto Médico Legal –

IML no Município de Brejo Santo – CE” que tramita nesta Casa Legislativa.

Sem mais, renovo votos de estima e respeito. 

FERNANDA PESSOA
Deputada Estadual – PSDB

De acordo:

André Fernandes
Deputado Estadual – Republicanos
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
23/09/2021
 

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

      

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA     Data 21/09/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

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

MEMORANDO
23/09/2021
 

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 SEGURIDADE

SOCIAL E SAÚDE; 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: SIM (houve alteração no parecer terminativo) /NÃO.                 

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes prazos:

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO JEOVA MOTA

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

PARECER
04/10/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E SAÚDE; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 27/2021

 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO
INSTITUTO MÉDICO LEGAL – IML NO
MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE.

 

 

PARECER

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Indicação nº 27/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão dispor sobre a instalação de unidade do Instituto Médico Legal – IML no município de Brejo
Santo-CE.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “A presente proposição tem por escopo
autorizar o Poder Executivo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria competente, a instalação e
funcionamento de unidade do Instituto Médico Legal – IML no município de Brejo Santo-CE. A
prestação desse serviço mostra-se necessária visto que a cidade de Brejo Santo, localizada na Região
Cariri do Estado, quando necessita dos serviços realizados pelo IML, tem que esperar o deslocamento
de equipe instalada em Juazeiro do Norte-CE”

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
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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 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 sobre a instalação de unidade do Instituto
Médico Legal – IML no município de Brejo Santo-CE.

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 alteração do art. 4º 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. 4º - 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° 27/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 4º

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
06/10/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO NA 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 22/09/2021.
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LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 22/09/2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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e
AssembleiaLegislativa

do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 81/202 1/DLEGIS/ALECE.

A Sua Excelência o Senhor
Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará

Assunto: Projetos de Indicação

Senhor Governador

coautoria do deputado Romeu
154/2021, autoria do
184/2021, 273/2021,
216/2021, 217/2021,
228/2021, autoria do
254/2021, 294/2021,
271/2021, autoria do
275/2021, autoria da
278/2021, autoria do
288/2021, 302/2021,
299/2021, autoria do

Aldigueri;
deputado Romeu Aldigueri;
autoria do deputado Bruno Pedrosa;
218/2021, autoria do deputado Sérgio Aguiar;
deputado Ap.Luiz Henrique;
autoria do deputado Moisés Braz;

deputado Tin Gomes;
deputada Fernanda Pessoa;
deputado David Durand;
de autoria do deputado Antônio Granja;
deputado Rafael Branco;

Fortaleza, 22 de setembro de 2021.

Comunico a Vossa Excelência o envio, por meio eletrônico, dos
Projetos de Indicação aprovados pelo Plenário desta Assembleia Legislativa

108/2020, autoria do deputado Delegado Cavalcante;
27/2021, autoria do deputado André Fernandes e coautoria da

deputada Fernanda Pessoa; 292/2021, de autoria do deputado André Fernandes;
67/202 1, 290/2021, autoria do deputado Tony Brito;
119/2021, autoria do depurado Dr.Carlos Felipe;
135/2021, autoria do deputado Leonardo Araújo;
152/2021, 265/2021, 267/2021, 281/2021,

Guilherme Landim; 202/2021, autoria do deputado
autoria do
Guilherme

deputado
Landim e
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e
AssembleiaLegislativa

do Estado do Ceará

305/2021, autoria do deputado Eduardo Eufrásio e coautoria da
deputada Erika Amorim.

Atenciosamente,

Leitão
ENTEPRE:
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