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DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UMA
UNIDADE DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE,
LOCALIZADO NA REGIÃO CARIRI DO ESTADO DO
CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

 

Art. 1º. Fica o Poder Público Estadual autorizado a instalar uma Unidade do Centro de Valorização da
Vida no município de Juazeiro do Norte, localizado na Região Cariri do Estado do Ceará.

 

Art. 2º. Para instalação da unidade que trata esta lei, o Governo do Estado do Ceará fica autorizado a
formalizar Termo de Cooperação em conjunto com o Centro de Valorização da Vida, intermediado pelas
seguintes secretarias:

 

I – Secretaria Estadual de Saúde;

II – Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social;

III – Secretaria Estadual de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos.

 

Art. 3º. Ficam criados os cargos necessários para seu eficiente funcionamento, cabendo ao Poder
Executivo designar os servidores necessários para o desenvolvimento de suas atribuições.
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Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.

 

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

 

 

JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição tem por objetivo a instalação de uma Unidade de atendimento do Centro de
Valorização da Vida (CVV) no município de Juazeiro do Norte-CE, localizado na Região Cariri do
Estado.

O Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins
lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal em 1973. Presta serviço
voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob
total sigilo. Os mais de um milhão de atendimentos anuais são realizados por 2.000 voluntários em 18
estados mais o Distrito Federal, pelo telefone 141 (24 horas), pessoalmente (nos 68 postos de
atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e e-mail.

Ademais. é associado ao BefriendersWorldwide (www.befrienders.org), entidade que congrega as
instituições congêneres de todo o mundo e participou da força tarefa que elaborou a Política Nacional
de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde.

Em Fortaleza, o CVV atende cerca de 1.600 ligações por mês pelo número 141, e pelo crescente
número de demandas, o trabalho é feito 24 horas por dia.

Segundo pesquisa realizada em 2018 e denominada “Diagnóstico de Juazeiro do Norte Projeto Vidas
Preservadas”, composta pela Fisioterapeuta – Coordenadora da Vigilancia Epidemiológica, Evanúsia
de Lima, e pelas Assistentes Sociais, Ana Isabelly Furtado Rolim Lima e Fabiana Damasceno, no

 de acordo com dados do SINAN, de 2012 a 2016 ocorreram 66município de Juazeiro do Norte-CE,
óbitos por suicídio, uma média de 13 pessoas a cada ano, destes, a maioria, 26 % estão na faixa etária
de 21 a 30 anos, com 70% do sexo masculino e 30% do sexo feminino. Em relação às tentativas, foram
notificadas nesse período 201 lesões autoprovocadas, em 2011 foram notificadas 14 e em 2016
notificadas 95, um aumento de 6 vezes mais no período. Os homens representaram 29% de tentativas
de suicídio e as mulheres 71%, com maior faixa etária na população de 11 a 20 anos de idade. O
número de notificações poderia ser maior caso os equipamentos do município que prestam
determinado serviço à população notificasse, dessa forma ficam casos subnotificados causando uma
limitação dos dados apresentados na referida pesquisa.

Ainda quanto ao trabalho feito no município de Juazeiro do Norte-CE na qual se refere o parágrafo
anterior, em relação aos anos de 2017 e 2018, o Sistema de Informação de Mortalidade ainda se
encontrava com seu banco de dados em aberto, fato em que ainda poderia sofrer alterações, mas os
pesquisadores tiveram a informação de que até a data da pesquisa (novembro, 2018) havia ocorrido 16
óbitos por suicídio no ano de 2017 e 10 óbitos em 2018. Sobre as tentativas, no SINAN, em 2017
ocorreram 76 notificações e em 2018 foram registradas 53 notificações por lesões autoprovocadas.

Nesse sentido, na tentativa de desenvolver todos os mecanismos possíveis para que seja tutelada a
vida, justifica-se a aprovação da presente proposição.
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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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PLENÁRIO

DESPACHO
16/09/2019

LIDO NA 107ª (CENTESIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 13 DE SETEMBRO DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

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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ENCAMINHE-SE À CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA, PARA ANÁLISE E PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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À Dra. Andréa Albuquerque de Lima para proceder análise e emitir parecer.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 346 / 2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE
DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA NO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA REGIÃO CARIRI DO
ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

P A R E C E R

 

 

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 346/2019
Deputado Andre Fernandes que “DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE DO
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE,
LOCALIZADO NA REGIÃO CARIRI DO ESTADO DO CEARÁ”.

 

I – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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PROJETO DE INDICAÇÃO N° 346/19

“DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE
VALORIZAÇÃO DA VIDA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE,
LOCALIZADO NA REGIÃO CARIRI DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º. Fica o Poder Público Estadual autorizado a instalar uma Unidade do Centro de
Valorização da Vida no município de Juazeiro do Norte, localizado na Região Cariri do
Estado do Ceará.

Art. 2º. Para instalação da unidade que trata esta lei, o Governo do Estado do Ceará fica
autorizado a formalizar Termo de Cooperação em conjunto com o Centro de
Valorização da Vida, intermediado pelas seguintes secretarias:

I – Secretaria Estadual de Saúde;

II – Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social;

III – Secretaria Estadual de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos
Humanos.

Art. 3º. Ficam criados os cargos necessários para seu eficiente funcionamento, cabendo
ao Poder Executivo designar os servidores necessários para o desenvolvimento de suas
atribuições.

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias.

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

ANDRÉ FERNANDES

DEPUTADO

 

 

II - JUSTIFICATIVA

 

Na justificativa do presente Projeto de Indicação o Nobre Deputado destaca o seguinte: “A presente
proposição tem por objetivo a instalação de uma Unidade de atendimento do Centro de Valorização da
Vida (CVV) no município de Juazeiro do Norte-CE, localizado na Região Cariri do Estado.
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O Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins
lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal em 1973. Presta serviço
voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob
total sigilo. Os mais de um milhão de atendimentos anuais são realizados por 2.000 voluntários em 18
estados mais o Distrito Federal, pelo telefone 141 (24 horas), pessoalmente (nos 68 postos de
atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e e-mail.

Ademais. é associado ao BefriendersWorldwide (www.befrienders.org), entidade que congrega as
instituições congêneres de todo o mundo e participou da força tarefa que elaborou a Política Nacional de
Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde.

Em Fortaleza, o CVV atende cerca de 1.600 ligações por mês pelo número 141, e pelo crescente número
de demandas, o trabalho é feito 24 horas por dia.

Segundo pesquisa realizada em 2018 e denominada “Diagnóstico de Juazeiro do Norte Projeto Vidas
Preservadas”, composta pela Fisioterapeuta – Coordenadora da Vigilancia Epidemiológica, Evanúsia de
Lima, e pelas Assistentes Sociais, Ana Isabelly Furtado Rolim Lima e Fabiana Damasceno, no
município de Juazeiro do Norte-CE, de acordo com dados do SINAN, de 2012 a 2016 ocorreram 66
óbitos por suicídio, uma média de 13 pessoas a cada ano, destes, a maioria, 26 % estão na faixa etária de
21 a 30 anos, com 70% do sexo masculino e 30% do sexo feminino. Em relação às tentativas, foram
notificadas nesse período 201 lesões autoprovocadas, em 2011 foram notificadas 14 e em 2016
notificadas 95, um aumento de 6 vezes mais no período. Os homens representaram 29% de tentativas de
suicídio e as mulheres 71%, com maior faixa etária na população de 11 a 20 anos de idade. O número de
notificações poderia ser maior caso os equipamentos do município que prestam determinado serviço à
população notificasse, dessa forma ficam casos subnotificados causando uma limitação dos dados
apresentados na referida pesquisa.

Ainda quanto ao trabalho feito no município de Juazeiro do Norte-CE na qual se refere o parágrafo
anterior, em relação aos anos de 2017 e 2018, o Sistema de Informação de Mortalidade ainda se
encontrava com seu banco de dados em aberto, fato em que ainda poderia sofrer alterações, mas os
pesquisadores tiveram a informação de que até a data da pesquisa (novembro, 2018) havia ocorrido 16
óbitos por suicídio no ano de 2017 e 10 óbitos em 2018. Sobre as tentativas, no SINAN, em 2017
ocorreram 76 notificações e em 2018 foram registradas 53 notificações por lesões autoprovocadas.

Nesse sentido, na tentativa de desenvolver todos os mecanismos possíveis para que seja tutelada a vida,
justifica-se a aprovação da presente proposição.

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”(sic).

 

 

III – DA FUNDAMENTAÇÃO

 

 

 

A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis
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“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”.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, “in verbis”:

 

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios desta Constituição.

 

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

 

 

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“ex vi legis”

“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;”

 

No que se refere à competência legislativa a Carta Magna da República prevê as regras de competência
entre a União, os Estados e o Distrito Federal para respectivamente, em seus art. 23, inciso II e art. 24,
inciso XII, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem
legislar sobre saúde e proteção e defesa da saúde, como evidenciado adiante:

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
:Municípios

(...)

 

II –  e assistência pública, da proteção e garantia das pessoascuidar da saúde
portadoras de deficiência;
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
:concorrentemente sobre

(...)

 

XII – previdência social, ;proteção e defesa da saúde

(...)

 

§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.

 

§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

 

§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

 

§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário. (grifamos)

 

 

Ademais, no mesmo sentido, a Carta Estadual do Ceará, especificamente, trata da saúde no seu art. 245, 
in litteris:

 

Art. 245.  , garantido mediante políticasA saúde é direito de todos e dever do Estado
sociais e econômicas que visem à eliminação de doenças e outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às suas ações e serviços. (grifamos)

 

Na Constituição Federal são enumerados os poderes(competências) da União, cabendo aos Estados os
poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhesremanescentes
sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23), assim
como a competência concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25,
parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal. Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna
Federal, observando-se certos princípios constitucionais.
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Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais”

 

 

Importante observar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados
Federados que, nas palavras 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) [1].

 

É sabido que o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades federativas é o
alcance do interesse público, ou seja, sendo ele nacional cabe à União, sendo regional aos Estados e local
aos Municípios.

 

A doutrina pátria confirma o pensamento acima esposado:

 

“O princípio se justifica. As Casas Legislativas estão preparadas para o exercício de
funções pertinentes à produção de leis, mas não possuem o nível de informações
pertinentes à Administração. Conhecem as questões administrativas à distância,
exercendo, de um lado, nítido papel de fiscalização e de representação popular,
mas estando inabilitadas para o conhecimento próprio das necessidades cotidianas
da Administração, inclusive no que diz respeito aos problemas que lhe são

”. (grifamos).peculiares

 

O projeto em análise tem por finalidade a instalação de uma Unidade de atendimento do Centro de
Valorização da Vida (CVV) no Município de Juazeiro do Norte-CE, localizado na Região Cariri do
Estado.

 

Nos termos da  , com nova redação,Lei nº 16.710/2018 de 21 de dezembro de 2018 – Modelo de Gestão
alterada pelas Leis nº 16.863, de 03/06/2019, Lei nº 16.880 de 23/05/2019 e Lei nº 16.953 de

, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceara,  tem as seguintes atribuições:01/08/2019 art. 23,

 

CAPÍTULO V

DA SECRETARIA DA SAÚDE

Art. 23. Compete à Secretaria da Saúde:
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I- formular, regulamentar e coordenar a Política Estadual do Sistema Único de Saúde -
SUS;

II - assessorar e apoiar a organização dos Sistemas Locais de Saúde;

III - acompanhar e avaliar a situação da saúde e da prestação de serviços;

IV - prestar serviços de saúde por meio de unidades especializadas em vigilância
sanitária e epidemiológica;

V - apropriar-se de novas tecnologias e métodos através de desenvolvimento de
pesquisas;

VI - integrar e articular parcerias com a sociedade e outras instituições;

VII - desenvolver uma política de comunicação e informação, visando à melhoria da
qualidade de vida da população;

VIII - fomentar e coordenar o desenvolvimento de políticas públicas nos diversos
setores governamentais para promoção da saúde mental, do tratamento e da reinserção
social dos pacientes e dos seus familiares, em articulação com os órgãos federais,
estaduais, municipais e em parceria com organizações representativas da sociedade
civil;

IX - articular ações integradas nas diversas áreas (infraestrutura, educação, segurança
pública, cultura, esporte e lazer, entre outras) de modo a garantir a intersetorialidade da
Política Estadual de Saúde;

X - coordenar, articular, integrar e executar as ações dos Centros de Referência em
Saúde Mental bem como os serviços de acolhimento de dependentes químicos;

XI - promover e garantir a integração da rede de serviços das políticas setoriais
viabilizando intervenções para tratamento, recuperação, redução de danos, reinserção
social e ocupacional para o dependente químico e seus familiares, em articulação com o
SUS, o SUAS e os demais órgãos federais, estaduais, municipais e em parceria com
organizações representativas da sociedade civil;

XII - estimular pesquisas e estudos relacionados à área de saúde, em parcerias com a
comunidade científica, as universidades e as demais instituições de ensino e pesquisa, a
fim de subsidiar as políticas no âmbito estadual;

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

§ 1.º O Conselho Estadual de Saúde – CESAU é um órgão colegiado de caráter
permanente e deliberativo, integrante da estrutura organizacional da Secretaria da Saúde
do Estado do Ceará – SESA, com jurisdição em todo o território estadual, atuando na
formulação de estratégias e no controle da execução da Política Estadual de Saúde,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Sua organização e competência são
estabelecidas por lei estadual.

§ 2.º O Fundo Estadual de Política sobre Álcool e outras Drogas – FEPAD, criado pela
Lei Complementar n.º 139, de 12 de junho de 2014, fica vinculado à Secretaria da
Saúde.

 

14 de 49



A Lei Maior Estadual coaduna-se a matéria legislativa em análise com o art. 60, § 2º da Constituição do
Estado do Ceará que atribui ao Governador do Estado a iniciativa privativa de leis que disponham sobre:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II – Ao Governador do Estado;

(....)

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

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de Estado,
 concessão,órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,

permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;

d) concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e contribuições;

 (...)

                         e)matéria orçamentária”. (grifamos)

 

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

 

No âmbito do Estado, a competência material ou administrativa ( ) Art. 23/CF e Art. 15/CE em
, cujasrelação à matéria legislativa em questão cabe à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

competências e iniciativas legislativas também são do Chefe do Poder Executivo Estadual (Arts. 88, II, III
).e VI, e 60, § 2º e suas alíneas, CE/89

 

Nessa perspectiva, não cabe ao Deputado Estadual legislar sobre organização administrativa, serviço
público e atribuições das Secretarias de Estado, visto que essa competência é privativa do Chefe do Poder
Executivo.

 

IV – DA INICIATIVA DE LEIS

 

A iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual, cabe aos Deputados Estaduais. 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, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas, do
supracitado artigo, da Carta Estadual.
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Entretanto, o Projeto de Indicação em tela enfoca matéria relacionada com a estrutura organizacional do
Estado, especificamente 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, :in verbis

 

“Art. 88 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

II –  e dos Comandantes da Políciaexercer, com o auxílio dos Secretários de Estado
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

 

 

Dessa forma, o Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já sancionada, suas
atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembléia Legislativa fazê-lo, ainda que em acréscimo.

 

 

V – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

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.

 

16 de 49



§ 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 artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da
 (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, :Assembléia Legislativa do Estado do Ceará 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.”

 

 

Outrossim,    é apenas uma “sugestão” do Poder Legislativo ao Poder Executivo, nãoa indicação
possuindo impedimento constitucional a respeito da competência legislativa para tal, e da mesma forma,
não ferindo o  “princípio da separação dos poderes” consagrado pelas Cartas Políticas Federal e Estadual
em seus artigos 2º e 3º, respectivamente.

 

 

VI – CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, somos de  à regular tramitação da presente propositura,PARECER FAVORÁVEL
pois a mesma se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, como também
aos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso IV e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

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

 

[1] Afonso da Silva, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 589.

 

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Coordenador das Consultorias Técnicas.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

19 de 49



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

  Descrição:   PI 346/2019- ANÁLISE E REMESSA AO PROCURADOR

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  27/09/2019 14:57:36  Data da assinatura:  27/09/2019 14:57:48

COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
27/09/2019

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR.
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COORDENADOR DA PROCURADORIA
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De acordo com o parecer.
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RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Audic Mota

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

prazos:

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

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

PARECER
25/10/2019

I. Relatório

    Temos ora em análise o Projeto de Indicação nº 346/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, o
qual dispõe acerca da instituição de uma unidade do Centro de Valorização da Vida no município de
Juazeiro do Norte, localizado na Região Cariri do Estado do Ceará e dá outras providências.

    Em sua justificativa, o deputado argumenta que: “Segundo pesquisa realizada em 2018 e denominada
“Diagnóstico de Juazeiro do Norte Projeto Vidas Preservadas”, no município de Juazeiro do Norte-CE, de
acordo com dados do SINAN, de 2012 a 2016 ocorreram 66 óbitos por suicídio, uma média de 13 pessoas
a cada ano, destes, a maioria, 26 % estão na faixa etária de 21 a 30 anos, com 70% do sexo masculino e
30% do sexo feminino. Em relação às tentativas, foram notificadas nesse período 201 lesões
autoprovocadas, em 2011 foram notificadas 14 e em 2016 notificadas 95, um aumento de 6 vezes mais no
período. O número de notificações poderia ser maior caso os equipamentos do município que prestam
determinado serviço à população notificasse, dessa forma ficam casos subnotificados causando uma
limitação dos dados apresentados na referida pesquisa.”

II. Análise

    Primeiramente, quanto a constitucionalidade do projeto no âmbito federal, a Constituição Federal, lei
suprema do ordenamento jurídico brasileiro dispõe em seu artigo 25, que cabe aos Estados a competência
para legislar sobre matéria residual, tal como é o caso apresentado:

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.

Ainda quanto à Constituição Estadual, esta ressalta em seu art. 58, § 1º quanto à competência dos
deputados estaduais para propor projeto de indicação ao Poder Executivo, conforme o trecho transcrito
abaixo:

 Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;
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III – leis ordinárias;

IV – leis delegadas;

V – decretos legislativos; e

VI – resoluções.

§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.

    O Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará – Resolução 389, 11 de dezembro
de 1996, em seus artigos 196, inciso II, alínea “ ” e 215 dispõe sobre o Projeto de Indicação:f

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, que
não caibam projeto de lei, resolução, de decreto interesse público legislativo,
bem como em requerimento.

    Ademais, analisando-se os pressupostos legislativos, não vislumbramos obstáculos para que o Projeto
de Indicação em comento siga os trâmites convencionais, e se acolhido pelo Executivo, possa
transformar-se em Lei.

III. Voto do Relator

    Pelo exposto, observamos que o projeto em questão encontra-se em conformidade com a Constituição
, bem como quanto aos aspectos regimentais, portanto, somos de parecer Federal e Estadual

 à admissibilidade da matéria.FAVORÁVEL

DEPUTADO AUDIC MOTA

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Heitor Férrer

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 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,

 

DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
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GABINETE DO DEPUTADO HEITOR FÉRRER

PARECER
07/11/2019

GABINETE DO DEPUTADO HEITOR FÉRRER

 

 

PARECER Nº ......../2019

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 0346/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA:DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE
VALORIZAÇÃO DA VIDA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, LOCALIZADO NA
REGIÃO CARIRI DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

I - RELATÓRIO

 

Trata-se de Projeto de Indicação de nº 0346/2019, de autoria do Exmo. Deputado André Fernandes, que
apresenta a seguinte ementa: “DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE DO
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE,
LOCALIZADO NA REGIÃO CARIRI DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Os presentes autos vieram-me conclusos para elaboração de parecer técnico, nos termos do art. 65, IV, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

É o relatório.
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II - ANÁLISE DO PROJETO

 

O projeto em apreço tem por objetivo instituir, no municicípio de Juazeiro do Norte/CE, uma unidade do 
, entidade filantrópica que presta serviço gratuito de apoio emocional e deCentro de Valorização da Vida

prevenção ao suicídio à comunidade.

Em relação à competência para legislar sobre matéria atinente à , importa recorrer ao disposto nossaúde
arts. 23, II, e 24, XII, da Constituição Federal, :in verbis

 

“Art. 23. É  competência comum da União, , do Distrito Federal, e dosdos Estados
Municípios:

[...]

II – cuidar da  e assistência pública, da proteção e garantia das pessoassaúde
portadoras de deficiência; […]”

 

“Art. 24.  à União,  e ao Distrito FederalCompete aos Estados   legislar
 concorrentemente sobre:

[...]

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; […]”      (grifos nossos).

 

Conforme se observa dos dispostivos legais supracitados, a considerar a  objeto do projeto dematéria
indicação em tela, não há qualquer impedimento constitucional no que diz respeito à

.iniciativa/competência legislativa

N’outro giro, tem-se que o projeto em apreço cuida de mate?ria cuja iniciativa legislativa e? privativa do
Governador do Estado, conforme dispõe os arts. 60, § 2º, e 88, inciso VI, da Constituição do Estado do
Ceará, :in verbis

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

§ 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;”
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“Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

[…]

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

 

Não obstante, o Exmo. Deputado André Fernandes encaminhou o projeto ora em análise na forma de 
, o qual, como é cediço, figura apenas como sugestão de inciativa legislativa aoProjeto de Indicação

Poder Executivo, em absoluta atenção ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. Nesse
particular, não há qualquer impedimento constitucional quanto à iniciativa/competência legislativa.

No que diz respeito às hipóteses de propositura dos projetos de indicação, assim dispõem os arts. 58, § 1º,
da Carta Magna Estadual, e 215, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 
ipsis litteris:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

§1º. Não cabendo no Processo Legislativo proposição de , o Deputadointeresse público
poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto de Lei, na forma 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.”

(grifos nossos).

 

Conforme se observa dos dispostivos legais supracitados, o interesse público é requisito para fins de
propositura de projeto de indicação. , o projeto estabelece a instituição, no âmbito do município deIn casu
Juazeiro do Norte/CE, de uma unidade do , entidade filantrópica queCentro de Valorização da Vida
presta serviço gratuito de apoio emocional e de prevenção ao suicídio à comunidade. Destarte, resta mais
que evidente o interesse público exigido em lei, não havendo que se falar, também sob esse aspecto,
em impedimento para a indicação objeto da presente propositura.

Pelo exposto, tem-se que o projeto em tela apenas sugere ao Poder Executivo, na forma de indicac?a?o,
medida de significativo interesse social que na?o caberia em projeto de lei, de resoluc?a?o, de decreto
legislativo ou de requerimento, não vislumbrando o Deputado ora subscrito qualquer óbice de natureza
constitucional, legal e/ou regimental para a propositura e regular tramitação do presente projeto de
 indicação.

 

III - VOTO DO RELATOR
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Ante o exposto, apresentamos  à regular tramitação do projeto de indicaçãoPARECER FAVORÁVEL
em tela.

 

Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 07 de novembro de 2019.

 

DEPUTADO HEITOR FERRER

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
21/11/2019

 

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

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas

Permanentes

DATA

EMISSÃO:
20/06/2018

Conclussão da Comissão
DATA

REVISÃO:
 

 

23ª REUNIÃO  ORDINÁRIA      Data 21/11/2019

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

CONCLUSÃO: APROVADO PARECER DO RELATOR
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DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAR RELATOR NA CDHC

  Autor:  99744 - DEPUTADO RENATO ROSENO

  Usuário assinador:  99744 - DEPUTADO RENATO ROSENO

  Data da criação:  21/11/2019 11:12:29  Data da assinatura:  21/11/2019 11:12:55

COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

MEMORANDO
21/11/2019
 

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

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE  DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

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.

Emendas: NÃO.

Regime de Urgência: NÃO.

Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.
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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 RENATO ROSENO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITO HUMANOS E CIDADANIA
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 346/2019

  Autor:  99573 - DEPUTADA AUGUSTA BRITO

  Usuário assinador:  99573 - DEPUTADA AUGUSTA BRITO

  Data da criação:  11/02/2020 15:44:32  Data da assinatura:  11/02/2020 15:44:48

GABINETE DA DEPUTADA AUGUSTA BRITO

PARECER
11/02/2020

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 346/2019, QUE DISPÕE
ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE DO CENTRO DE
VALORIZAÇÃO DA VIDA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO
NORTE, LOCALIZADO NA REGIÃO CARIRI DO ESTADO DO
CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de projeto de indicação apresentado pelo Deputado André Fernandes, que dispõe acerca da
instituição de uma unidade do Centro De Valorização da Vida no município de Juazeiro do Norte,
localizado na região Cariri do Estado do Ceará e dá outras providências.

Em sua justificativa argumenta que “o Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962, é
uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal em
1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e
precisam conversar, sob total sigilo. Os mais de um milhão de atendimentos anuais são realizados por
2.000 voluntários em 18estados mais o Distrito Federal, pelo telefone 141 (24 horas), pessoalmente (nos
68 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e e-mail.”

 

II – ANÁLISE

Conforme dispõe a matéria em análise, “segundo pesquisa realizada em 2018 e denominada “Diagnóstico
de Juazeiro do Norte Projeto Vidas Preservadas”, composta pela Fisioterapeuta – Coordenadora da
Vigilância Epidemiológica, Evanúsia de Lima, e pelas Assistentes Sociais, Ana Isabelly Furtado Rolim
Lima e Fabiana Damasceno, no de acordo com dados do SINAN, de 2012 a 2016 ocorreram 66município
de Juazeiro do Norte-CE, óbitos por suicídio, uma média de 13 pessoas a cada ano, destes, a maioria,
26% estão na faixa etária de 21 a 30 anos, com 70% do sexo masculino e 30% do sexo feminino. Em
relação às tentativas, foram notificadas nesse período 201 lesões auto provocadas, em 2011 foram
notificadas 14 e em 2016notificadas 95, um aumento de 6 vezes mais no período. Os homens
representaram 29% de tentativas de suicídio e as mulheres 71%, com maior faixa etária na população de
11 a 20 anos de idade. O número de notificações poderia ser maior caso os equipamentos do município
que prestam determinado serviço à população notificasse, dessa forma ficam casos subnotificados
causando uma limitação dos dados apresentados na referida pesquisa.”
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O projeto em estudo 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. Da mesma forma, nada há que se lhe oponha no plano da
regimentalidade e técnica legislativa.

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.

 

III – VOTO

 

Feitas as considerações iniciais, a proposição em análise destaca-se por seu relevante interesse público e
social, e na forma do Art. 102, II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa ofertamos parecer
FAVORÁVEL a regular tramitação do Projeto de Indicação nº 346/2019.

DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
09/03/2020

 

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

1ª REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA      Data 04/03/2020

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

CONCLUSÃO: APROVADO PARECER DO RELATOR

DEPUTADO RENATO ROSENO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITO HUMANOS E CIDADANIA
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CTASP. DEP JULIOCESAR.
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
09/03/2020
 

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

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

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:   CTASP

  Autor:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

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

PARECER
07/02/2021

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 346/2019

 

DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UMA
UNIDADE DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA
VIDA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE,
LOCALIZADO NA REGIÃO CARIRI DO ESTADO
DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Indicação nº 346/2019, proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual sugere a
instituição de uma unidade do Centro de Valorização da Vida no município de Juazeiro do Norte,
localizado na região Cariri do Estado do Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que "O Centro de Valorização da Vida, fundado
em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de
Utilidade Pública Federal em 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as
pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os mais de um milhão de atendimentos anuais
são realizados por 2.000 voluntários em 18 estados mais o Distrito Federal, pelo telefone 141 (24 horas),
pessoalmente (nos 68 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e
e-mail.”
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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 na data de 30 de
outubro de 2020, aprovou o Projeto de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator
designado pela CCJR), que não vislumbrou óbices legais ao projeto, e apresentou parecer favorável com
supressão à sua tramitação.

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

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

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

Feitas estas breves considerações iniciais, como relator na Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público, 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 a instituição de uma unidade do Centro de Valorização da Vida no
município de Juazeiro do Norte, localizado na região Cariri do Estado do Ceará e dá outras providências.

A matéria sugere a instituição de uma unidade do Centro de Valorização da Vida no município de
Juazeiro do Norte, como forma de política pública para atendimento da população local. Vale ressaltar
que sua viabilidade técnica e orçamentária, caso seja acatada pelo Poder Executivo, fica sujeita a uma
análise específica, uma vez que se trata de tão somente projeto de indicação.

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 346/2019, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição de sugestão ao Poder Executivo.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

INFORMAÇÂO
12/05/2021

RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO

 

Informamos que os documentos de nºs 19 e 20, referente ao Memorando de Designação de Relatoria,
bem como o Parecer do Relator é extensivo à Comissão de Orçamento Finanças e Tributação.

DEP ELMANO FREITAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO EM
EXERCÍCIO
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
12/05/2021
  

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

28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 12/05/2021

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

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

DEP ELMANO FREITAS

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

  Descrição:   APROVADO

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99333 - ANTONIO GRANJA
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
18/05/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 13 DE MAIO DE 2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 13 DE MAIO DE
2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 32/2021/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 13 de maio 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 n.°s:

51/2019 e 116/2020, de autoria do deputado Acrísio Sena;
120/2019, 346/2019, 31/2020, 179/2020, 195/2020, 17/2021, 18/2021
de autoria do deputado André Fernandes;
123/2019, 430/2019, 120/2020, de autoria do deputado Soldado
Noélio;
146/2019, de autoria da deputada Augusta Brito; 58/2021, de autoria
da deputada Augusta Brito e coautoria do deputado Elmano Freitas;
127/2021, de autoria da deputada Augusta Brito e coautoria dos
deputados Antônio Granja, Guilherme Landim, Romeu Aldigueri,
Audic Mota, Aderlânia Noronha e Moisés Braz;
147/2019, 250/2019, 207/2020, de autoria do deputado Bruno
Pedrosa;
149/2019, 432/2019, 199/2020, 200/2020, 65/2021, 123/2021, de
autoria do deputado Guilherme Landim;
188/2019, 441/2019, de autoria do deputado Vitor Valim;
216/2019, 217/2019, 320/2019, 404/2019, 413/2019, 414/2019,
198/2020, 56/202 1, de autoria do deputado Delegado Cavalcante;
223/2019, 230/2019, 238/2019, de autoria do deputado Nizo Costa;
243/2019, 343/2019, de autoria do deputado Marcos Sobreira;
263/2019, 18/2020, 51/2021, de autoria da deputada Erika Amorim;
278/2019, 293/2019, 305/2019, 317/2019, 321/2019, 334/2019,
353/2019, 354/2019, 358/2019, 361/2019, 363/2019, 366/2019,
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368/2019, 372/2019, 400/2109, 412/2019, 136/2020, 15/2021,
60/202 1, 62/202 1, de autoria do deputado Tony Brito;68/2021, de
autoria do deputado Tony Brito e coautoria da deputada Fernanda
Pessoa;
287/2019, de autoria da deputada Fernanda Pessoa;
300/2019, 323/2019, 328/2019, 329/2019, 434/2019, de autoria do
deputado Eduardo Eufrásio;
310/2019, 438/2019, 440/2019, de autoria do deputado Salmito;
315/2019, 350/2019, 370/2019, de autoria do deputado Nezinho
Farias; 425/2019, de autoria do deputado Nezinho Farias e coautoria
do deputado Queiroz Filho;
319/2019, 108/2021, de autoria do deputado Dr. Carlos Felipe;
324/2019, 351/2019, de autoria da deputada Patrícia Aguiar;
406/2019, de autoria da deputada Patricia Aguiar e coautoria do
deputado Leonardo Pinheiro;
348/2019, de autoria dos deputados Manoel Duca, Romeu Aldigueri e
Nezinho Farias;
360/2019, de autoria do deputado Júlio César Filho;
437/2019, 38/2021, de autoria do deputado Davi de Raimundão;
23/2020, de autoria do deputado Queiroz Filho; 48/2021, de autoria do
deputado Queiroz Filho e coautoria da deputada Fernanda Pessoa;
26/2020, 43/202 1, de autoria da deputada Dra. Silvana;
40/2020, 124/2020, de autoria do deputado Ap. Luiz Henrique;
183/2020, de autoria do deputado Tadeu Oliveira;
204/2020, 63/202 1, de autoria do deputado Jeová Mota;
13/202 1, de autoria do deputado Leonardo Araújo e coautoria do
deputado Romeu Aldigueri;
53/2021, de autoria do deputado Fernando Santana;
92/2021, de autoria do deputado Nelinho e coautoria do deputado
Leonardo Araújo, aprovados pelo Plenário desta Assembleia
Legislativa.

Atenciosamente,

Dep idro Leitão
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