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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
01/06/2021

Institui o Programa “Estudante Frequente” nas escolas da
rede estadual de ensino para estimular o combate à evasão
escolar e resguardar a integridade dos alunos no âmbito do
Estado do Ceará e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituído o Programa “Estudante Frequente” nas escolas da rede estadual de ensino para
estimular o combate à evasão escolar e resguardar a integridade dos alunos no âmbito do Estado do
Ceará.

Art. 2º – São objetivos do Programa “Estudante Frequente”:

I - combater a evasão escolar;

II - garantir a integridade dos alunos;

III - criar uma relação de cooperação entre a equipe escolar e os pais ou responsáveis dos estudantes;

Art. 3º – Constatada a ausência injustificada do aluno na sala de aula, a família será contactada e
informada imediatamente pela escola sobre o fato, visando à adoção de medidas que possam garantir a
segurança e a integridade física do aluno.

Art. 4º – Para os fins de aplicação desta lei, entende-se por ausência injustificada a falta de estudantes
sem apresentação de qualquer documento que elenque motivo de doença, viagem ou compromisso que
inviabilize a sua presença em sala de aula.

Art. 5º – Para a consecução dos fins desta Lei, ocorrerá:

I - a notificação imediata aos pais ou responsáveis da ausência do aluno na sala de aula durante o período
escolar diário, por meio de:

a) mensagem de texto (SMS);

b) mensagem via aplicativo de comunicação para dispositivos móveis;

c) correio eletrônico;
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d) ou qualquer outra forma de comunicação instantânea;

II - o cadastro dos dados para contato de pais ou responsáveis na secretaria do estabelecimento de ensino
no qual o aluno está matriculado como condição necessária;

III - a notificação prévia aos alunos da vigência desta norma e dos procedimentos posteriores à
implementação e execução do Programa “Estudante Frequente” no estabelecimento;

IV - a comunicação aos discentes da implementação e funcionamento sobre a implementação do
Programa;

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

De acordo com o IBGE, em 2018, cerca 1,1 milhão de adolescentes entre 15 e 17 anos estavam fora da
escola em 2018 - o equivalente a cerca de 11,8% - quando, na outra faixa escolar, no ensino fundamental,
a evasão é extremamente menor. Justamente, a maioria das escolas que estão sob a competência do
Estado são as que apresentam os maiores índices de evasão. Com estes dados, percebe-se que o tema
merece maior atenção por parte do Poder Público.

Por outro lado, 88,2% da população entre 15 e 17 anos de idade estavam na escola, o que demonstrar
estar longe da meta de universalização do Plano Nacional de Educação (PNE), conforme mostra a Síntese
de Indicadores Sociais (SIS), divulgada em novembro de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Nesse sentido, a presente propositura visa instituir o Programa “Estudante Frequente” nas escolas da rede
estadual de ensino para estimular o combate à evasão escolar e resguardar a integridade dos alunos no
âmbito do Estado do Ceará.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

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

  Descrição:   LEITURA NO EXPEDIENTE

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99333 - ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  10/06/2021 10:48:24  Data da assinatura:  10/06/2021 12:22:45

PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
10/06/2021

LIDO NA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 10 DE JUNHO DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  INFORMAÇÂO

  Descrição:   ENCAMINHA-SE À PROCURADORIA

  Autor:  99427 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

  Usuário assinador:  99427 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

  Data da criação:  17/06/2021 08:49:58  Data da assinatura:  17/06/2021 08:50:06

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
17/06/2021

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
DATA REVISÃO: 24/01/2020

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

  Descrição:   PI 212/2021- ENCAMINHADO À CONJUR.

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  17/06/2021 09:27:40  Data da assinatura:  17/06/2021 09:27:47

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
17/06/2021

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA , PARA ANÁLISE E
EMISSÃO DE PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)

  Descrição:   PARECER JURÍDICO RELATIVO AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 0212/2021

  Autor:  99379 - SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

  Usuário assinador:  99379 - SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

  Data da criação:  12/07/2021 12:00:31  Data da assinatura:  12/07/2021 12:00:58

CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
12/07/2021

CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 0212/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “INSTITUI O PROGRAMA ESTUDANTE FREQUENTE NAS ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO PARA ESTIMULAR O COMBATE À EVASÃO ESCOLAR E RESGUARDAR A
INTEGRIDADE DOS ALUNOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
P R O V I D Ê N C I A S . ”
 

 

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
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  Nº 0212/2021, de autoria do Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES, que
“INSTITUI O PROGRAMA ESTUDANTE FREQUENTE NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE
ENSINO PARA ESTIMULAR O COMBATE À EVASÃO ESCOLAR E RESGUARDAR A INTEGRIDADE
DOS ALUNOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.

 

PROJETO

 

“Art. 1º – Fica instituído o Programa “Estudante Frequente” nas escolas da rede
estadual de ensino para estimular o combate à evasão escolar e resguardar a
integridade dos alunos no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º – São objetivos do Programa “Estudante Frequente”:

I - combater a evasão escolar;

II - garantir a integridade dos alunos;

III - criar uma relação de cooperação entre a equipe escolar e os pais ou
responsáveis dos estudantes;

Art. 3º – Constatada a ausência injustificada do aluno na sala de aula, a família
será contactada e informada imediatamente pela escola sobre o fato, visando à
adoção de medidas que possam garantir a segurança e a integridade física do
aluno.

Art. 4º – Para os fins de aplicação desta lei, entende-se por ausência injustificada
a falta de estudantes sem apresentação de qualquer documento que elenque
motivo de doença, viagem ou compromisso que inviabilize a sua presença em sala
de aula.

Art. 5º – Para a consecução dos fins desta Lei, ocorrerá:

I - a notificação imediata aos pais ou responsáveis da ausência do aluno na sala
de aula durante o período escolar diário, por meio de:

a) mensagem de texto (SMS);

b) mensagem via aplicativo de comunicação para dispositivos móveis;

c) correio eletrônico;

d) ou qualquer outra forma de comunicação instantânea;

II - o cadastro dos dados para contato de pais ou responsáveis na secretaria do
estabelecimento de ensino no qual o aluno está matriculado como condição
necessária;

III - a notificação prévia aos alunos da vigência desta norma e dos procedimentos
posteriores à implementação e execução do Programa “Estudante Frequente” no
estabelecimento;

IV - a comunicação aos discentes da implementação e funcionamento sobre a
implementação do Programa;
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Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

 

JUSTIFICATIVA

 

“De acordo com o IBGE, em 2018, cerca 1,1 milhão de adolescentes entre 15 e
17 anos estavam fora da escola em 2018 - o equivalente a cerca de 11,8% -
quando, na outra faixa escolar, no ensino fundamental, a evasão é extremamente
menor. Justamente, a maioria das escolas que estão sob a competência do Estado
são as que apresentam os maiores índices de evasão. Com estes dados,
percebe-se que o tema merece maior atenção por parte do Poder Público.

Por outro lado, 88,2% da população entre 15 e 17 anos de idade estavam na
escola, o que demonstrar estar longe da meta de universalização do Plano
Nacional de Educação (PNE), conforme mostra a Síntese de Indicadores Sociais
(SIS), divulgada em novembro de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Nesse sentido, a presente propositura visa instituir o Programa “Estudante
Frequente” nas escolas da rede estadual de ensino para estimular o combate à
evasão escolar e resguardar a integridade dos alunos no âmbito do Estado do
Ceará.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em
razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres
pares para a aprovação da presente propositura.”

 

É o relatório. OPINO.

 

Inicialmente, o projeto em análise ao sugerir “o Programa “Estudante Frequente” nas escolas da
rede estadual de ensino para estimular o combate à evasão escolar e resguardar a integridade dos

 alunos no âmbito do Estado do Ceará, enfoca matéria relativa à organização e ao funcionamento
do Poder Executivo e da administração estadual, portanto subordinada ao Poder Executivo,
adentrando nas atribuições da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC).

Isto postO, a proposição enfoca matéria de iniciativa privada do Governador do Estado do
Ceará, por força do art. 60, § 2º, alínea “c” da 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:

(....)
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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 em seu o art. 88 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;¨

 

Observamos 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, podemos citar, outrossim, meramente
para ilustrar nosso entendimento, a LEI N.º 16.710, de 21.12.18 (Com alterações dadas pelas
Lei nº 16.863/2019, de 15.04.2019,Lei n.° 16.880, de 23.05.19, Lei nº 16.953/2019, de
01.08.2019), que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da
administração estadual, que assim dispõe:

 

“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:”

 

Reza o art. 6º do mesmo diploma legal:

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 

1. Governadoria
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(....)

2.  SECRETARIAS DE ESTADO:

(....)

2.3.   Secretaria da Educação;”

Por sua vez o art. 20 diz:

“Art.20.  Compete à Secretaria da Educação:

I -   definir e coordenar políticas e diretrizes educacionais para o sistema de
ensino médio, comprometidas com o desenvolvimento social inclusivo e a
formação cidadã;

II -  garantir, em estreita colaboração com os municípios, a oferta da educação
básica de qualidade para crianças jovens e adultos residentes no território
cearense;

III -   estimular a parceria institucional na formulação e implementação de
programas de educação profissional para os jovens cearenses;

IV -   assegurar o fortalecimento da política de gestão democrática, na rede
pública de ensino do Estado;

V -   promover o desenvolvimento de pessoas para o sistema de ensino,
garantindo qualidade na formação e valorização profissional;

VI -   estimular o diálogo com a sociedade civil e outras instâncias
governamentais como instrumento de controle social e de integração das
políticas educacionais;

VII -  assegurar a manutenção e o funcionamento da Rede Pública Estadual de
acordo com padrões básicos de qualidade;

VIII -  desenvolver mecanismos de acompanhamento e avaliação do sistema de
ensino público, com foco na melhoria de resultados educacionais;

IX -  promover a realização de estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento do
sistema educacional, estabelecendo parcerias com outros órgãos e instituições
públicas e privadas, nacionais e internacionais;

X -   exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas
finalidades nos termos do regulamento;

XI -   garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

XII -   garantir o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e de
manifestação de opiniões na rede pública de ensino do Estado.”

 

Por outro lado, o teor dos artigos do Projeto em análise, enseja despesas, o que é vedado, também,
pela Constituição Estadual, como se lê adiante:
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“Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

(....)

§1º Não será admitido aumento da despesa, prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado;”

 

Além de poder vir a criar despesas ao Poder Executivo, o Projeto acabará por interferir na
administração daquele poder, ensejando obrigações a Secretarias, cujo comando
administrativo toca, exclusivamente, ao Governador do Estado, pelos Secretários respectivos,
logicamente.

Isto, tudo, aliás, foi reconhecido pelo Digno 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”.

 

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

Por ser, de relevante interesse social, a proposição, encontra amparo legal no que dita o art.
58, § 1º e 2º da Constituição Estadual, in verbis:

 

¨Art.58.....................................................

§ 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 que recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do
Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência a Assembléia Legislativa de
sua conveniência ou não.”

 

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, in
verbis:

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

   (...)
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   II – projeto:

    (...)

   f) de indicação.”

(....)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de
interesse público, que não caibam projeto de lei, resolução, de decreto
legislativo, bem como em requerimento.”

 

CONCLUSÃO

 

Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos PARECER
  FAVORÁVEL à regular e regimental tramitação do PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 0212/2021.

É o parecer salvo melhor juízo.

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

 

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

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

  Descrição:   PI 212/21 - ENCAMINHAMENTO À PROCURADORIA GERAL.

  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  12/07/2021 18:02:16  Data da assinatura:  12/07/2021 18:02:24

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
12/07/2021

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

  Descrição:   PI 212/21 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJ

  Autor:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Usuário assinador:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Data da criação:  12/07/2021 18:15:28  Data da assinatura:  12/07/2021 18:15:39

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
12/07/2021

Acolho o parecer da Consultoria Jurídica.

À CCJ.

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

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

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATOR EM PROJETO NA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Usuário assinador:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Data da criação:  15/07/2021 09:20:40  Data da assinatura:  15/07/2021 09:20:49

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
15/07/2021
 

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

  Descrição:   PARECER AO PI Nº 212/21 NA CCJR

  Autor:  99765 - RAFAEL ANDRIGHETTI ROSSI

  Usuário assinador:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Data da criação:  09/09/2021 15:58:05  Data da assinatura:  15/10/2021 12:42:11

GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
15/10/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 212/2021

 

INSTITUI O PROGRAMA “ESTUDANTE
FREQUENTE” NAS ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO PARA ESTIMULAR O
COMBATE À EVASÃO ESCOLAR E
RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS ALUNOS
NO ÂMBITO 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 209/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão instituir o Programa “Estudante Frequente” nas escolas da rede estadual de ensino para estimular
o combate à evasão escolar e resguardar a integridade dos alunos no âmbito do Estado do Ceará e dá
outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “De acordo com o IBGE, em 2018, cerca
1,1 milhão de adolescentes entre 15 e 17 anos estavam fora da escola em 2018 - o equivalente a cerca
de 11,8% - quando, na outra faixa escolar, no ensino fundamental, a evasão é extremamente menor.
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Justamente, a maioria das escolas que estão sob a competência do Estado são as que apresentam os
maiores índices de evasão. Com estes dados, percebe-se que o tema merece maior atenção por parte do
Poder Público. Por outro lado, 88,2% da população entre 15 e 17 anos de idade estavam na escola, o
que demonstrar estar longe da meta de universalização do Plano Nacional de Educação (PNE),
conforme mostra a Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgada em novembro de 2019 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”

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 instituir o Programa “Estudante Frequente” nas escolas
da rede estadual de ensino para estimular o combate à evasão escolar e resguardar a integridade dos
alunos no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências.

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. 6º, 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. 6º - 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.
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Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 212/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 6º

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)

19 de 30



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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Usuário assinador:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Data da criação:  20/10/2021 10:27:58  Data da assinatura:  20/10/2021 10:28:04

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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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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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° 212/2021

 

INSTITUI O PROGRAMA “ESTUDANTE
FREQUENTE” NAS ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO PARA ESTIMULAR O
COMBATE À EVASÃO ESCOLAR E
RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS ALUNOS
NO ÂMBITO 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 209/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão instituir o Programa “Estudante Frequente” nas escolas da rede estadual de ensino para estimular
o combate à evasão escolar e resguardar a integridade dos alunos no âmbito do Estado do Ceará e dá
outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “De acordo com o IBGE, em 2018, cerca
1,1 milhão de adolescentes entre 15 e 17 anos estavam fora da escola em 2018 - o equivalente a cerca
de 11,8% - quando, na outra faixa escolar, no ensino fundamental, a evasão é extremamente menor.
Justamente, a maioria das escolas que estão sob a competência do Estado são as que apresentam os
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maiores índices de evasão. Com estes dados, percebe-se que o tema merece maior atenção por parte do
Poder Público. Por outro lado, 88,2% da população entre 15 e 17 anos de idade estavam na escola, o
que demonstrar estar longe da meta de universalização do Plano Nacional de Educação (PNE),
conforme mostra a Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgada em novembro de 2019 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”

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. 6º 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 instituir o Programa “Estudante Frequente” nas escolas
da rede estadual de ensino para estimular o combate à evasão escolar e resguardar a integridade dos
alunos no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências.

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° 212/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

25 de 30



DEPUTADO (A)

26 de 30



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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CTASP, CE E COFT

  Autor:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  31/10/2021 20:17:32  Data da assinatura:  31/10/2021 20:17:36

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

28 de 30



  Nº do documento:  00206/2021  Tipo do documento:  TERMO DE DESENTRANHAMENTO

  Descrição:   TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO: OFÍCIO Nº (S/N)

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Data da criação:  17/11/2021 11:08:52  Data da assinatura:  17/11/2021 11:08:52
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NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO

29 de 30



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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