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PROJETO DE LEI
16/07/2021

Dispõe sobre a veiculação de propagandas educativas
referentes a violência contra mulher e a exploração de
crianças e adolescentes, em eventos no Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Os eventos com público acima de mil pessoas, que receberem recursos financeiros do Poder
Executivo Estadual para sua realização, veicularão propaganda contra a violência doméstica e exploração
de criança e adolescente, divulgando o Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher) e o Disque 100
(Disque Direitos Humanos), por meios de telões, sistemas de som e equipamentos similares disponíveis
no evento, no âmbito do Estado do Ceará.

§1º – A veiculação prevista no caput ocorrerá antes do início do evento e em eventuais intervalos.

§2º – Os eventos utilizarão as logomarcas dos disques disponibilizadas pelo Poder Público nos seus sítios
eletrônicos.

Art. 2º – Eventuais cartazes, panfletos e outros impressos exibidos ou distribuídos antes ou durante os
eventos que venham a ser disponibilizados com a finalidade de divulgar o respectivo evento, constará os
números para denuncia dispostos no art. 1º desta lei.

Art. 3º – Caberá aos órgãos de defesa do consumidor e ao Ministério Público, do Estado do Ceará, a
fiscalização do cumprimento da presente lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 

JUSTIFICATIVA

A violência doméstica e a exploração de criança e adolescente têm aumentado significativamente nos
últimos anos, sobretudo nesse período da pandemia provocada pela propagação do vírus da Covid-19 que
assola todo o mundo. Em contrapartida, cabe ao Estado não somente garantir a punição do agressor e o
acolhimento da vítima, mas também adotar medidas educativas junto à sociedade para reduzir a
incidência destes casos.
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Desta forma, a divulgação do combate a violência doméstica e exploração de criança e adolescente, bem
como dos números para denúncia, pode se tornar mais um instrumento pedagógico a ser utilizado
preventivamente pelo Estado.

Nesse sentido, a presente propositura tem por escopo garantir que os eventos com público acima de mil
pessoas, que receberem recursos financeiros do Poder Executivo Estadual para sua realização, veicularão
propaganda contra a violência doméstica e exploração de criança e adolescente, divulgando o Disque 180
(Central de Atendimento à Mulher) e o Disque 100 (Disque Direitos Humanos), por meios de telões,
sistemas de som e equipamentos similares disponíveis no evento, 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)

2 de 17



  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:  05/08/2021 10:44:47  Data da assinatura:  09/08/2021 11:13:29

PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
09/08/2021

LIDO NA 18ª (DÉCIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 05 DE AGOSTO DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO

3 de 17



  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:  12/08/2021 13:59:59  Data da assinatura:  12/08/2021 14:00:04

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
12/08/2021

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

4 de 17



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

  Descrição:   PL 0345/2021- ENCAMINHADO À CONJUR.

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  13/08/2021 11:28:09  Data da assinatura:  13/08/2021 11:28:16

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
13/08/2021

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

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA

5 de 17



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

  Descrição:   PARECER TÉCNICO-JURÍDICO RELATIVO AO PROJETO DE LEI Nº 0345/2021

  Autor:  99379 - SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

  Usuário assinador:  99379 - SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

  Data da criação:  21/09/2021 09:38:25  Data da assinatura:  21/09/2021 09:39:18

CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
21/09/2021

PROJETO DE LEI Nº 00345/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “DISPÕE SOBRE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS
EDUCATIVAS REFERENTES A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E A
EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM EVENTOS NO
ESTADO DO CEARÁ”.

PARECER

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará encaminha para
análise e pronunciamento desta Procuradoria o Projeto de Lei nº 00345/2021, de autoria do Excelentíssimo

 Senhor Deputado André Fernandes, que “Dispõe sobre a veiculação de propagandas educativas
referentes a violência contra mulher e a exploração de crianças e adolescentes, em eventos no Estado
do Ceará” nos seguintes termos: 

Art. 1º – Os eventos com público acima de mil pessoas, que receberem recursos
financeiros do Poder Executivo Estadual para sua realização, veicularão propaganda
contra a violência doméstica e exploração de criança e adolescente, divulgando o
Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher) e o Disque 100 (Disque Direitos
Humanos), por meios de telões, sistemas de som e equipamentos similares disponíveis
no evento, no âmbito do Estado do Ceará. 

§1º – A veiculação prevista no caput ocorrerá antes do início do evento e em eventuais
intervalos. 

§2º – Os eventos utilizarão as logomarcas dos disques disponibilizadas pelo Poder
Público nos seus sítios eletrônicos. 

Art. 2º – Eventuais cartazes, panfletos e outros impressos exibidos ou distribuídos antes
ou durante os eventos que venham a ser disponibilizados com a finalidade de divulgar o
respectivo evento, constará os números para denuncia dispostos no art. 1º desta lei. 

Art. 3º – Caberá aos órgãos de defesa do consumidor e ao Ministério Público, do
Estado do Ceará, a fiscalização do cumprimento da presente lei. 
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Em sua justificativa, o Nobre Parlamentar destaca:

“A violência doméstica e a exploração de criança e adolescente têm aumentado significativamente nos últimos anos,
sobretudo nesse período da pandemia provocada pela propagação do vírus da Covid-19 que assola todo o mundo. Em
contrapartida, cabe ao Estado não somente garantir a punição do agressor e o acolhimento da vítima, mas também
adotar medidas educativas junto à sociedade para reduzir a incidência destes casos. 

Desta forma, a divulgação do combate à violência doméstica e exploração de criança e adolescente, bem como dos
números para denúncia, pode se tornar mais um instrumento pedagógico a ser utilizado preventivamente pelo Estado. 

Nesse sentido, a presente propositura tem por escopo garantir que os eventos com público acima de mil pessoas, que
receberem recursos financeiros do Poder Executivo Estadual para sua realização, veicularão propaganda contra a
violência doméstica e exploração de criança e adolescente, divulgando o Disque 180 (Central de Atendimento à
Mulher) e o Disque 100 (Disque Direitos Humanos), por meios de telões, sistemas de som e equipamentos similares
disponíveis no evento, 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” 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A Lex Fundamentalis, em seu bojo, estabelece o seguinte no que é pertinente a organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil:

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição”. (grifo nosso)

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”. (grifo nosso)

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;” (grifo
nosso)

Encontra-se ainda na Constituição da República o estatuído no artigo 24, inciso XV, abaixo transcrito:
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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; 

(...)

XV – proteção à infância e à juventude; 

(...)

§ 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.” (grifo inexistente no original)

Por seu turno, a Constituição do Estado do Ceará também traz a norma elencada no artigo 16, inciso XV , in verbis:

“Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
Constituição da República, sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

(...)

XV – proteção à infância, à juventude e à velhice;

(...)

§ 1º – A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a estabelecer as
normas gerais e, à sua falta, não ficará o Estado impedido de exercer atividade
legislativa plena.

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

§ 3º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da Lei
Estadual, no que lhe for contrário.” (grifo inexistente no original).

Outrossim, é pacífico que o Estado-Membro possui competência concorrente para legislar sobre matérias que
visem garantir a proteção da mulher, da criança e do adolescente. 

A proposta, como bem justificada, visa tornar obrigatório A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS
EDUCATIVAS REFERENTES A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E A EXPLORAÇÃO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM EVENTOS NO ESTADO DO CEARÁ.
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Segundo a matéria divulgada no Jornal do Nordeste no dia 08/03/2021 ,dados de 2020 informam que o Ceará
contabilizou um número alarmante de 2.161 de atendimentos na Central de Atendimento à Mulher, ficando em 7º
colocado com mais denúncias de violência contra o gênero feminino. O balanço levou em consideração os registros
contabilizados pelo Ministério por meio dos canais de denúncia do Governo Federal: o 180 (Central de Atendimento
à Mulher) e o Disque 100 (Direitos Humanos).

No tocante a violência contra crianças e adolescentes, os números nacionais representam 30% do total de denúncias
recebidas pelos canais no período divulgado entre de 1º de janeiro a 12 de maio de 2021, segundo levantamento feito
pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as denúncias de violência contra crianças e
adolescentes. O Disque 100 e o Ligue 180 receberam 115,5 mil denúncias de violações a direitos humanos.

Desta feita, não é difícil imaginar a importância que se reveste a proposta, como forma de possibilitar o acesso das
mulheres e as  crianças e adolescentes cearenses aos meios para proteção de seus direitos.

Além disso, a Constituição Federal determina como objetivo fundamental do Estado brasileiro a promoção do bem de
todos, sem preconceito de quaisquer formas de discriminação, como o sexo (art. 3º, IV), consagrando ainda a
igualdade plena entre homens e mulheres (art. 5º e seu inciso I), sem esquecer-se das desigualdades que lhes são
naturais.

Em verdade, homens e mulheres são fisicamente diferentes, dando aos homens certa superioridade física que lhes
serve muitas vezes para o arbítrio, impondo sua vontade através de constrangimento físico e moral.

Assim, não podemos esquecer a célebre lição de Rui Barbosa, em sua Oração aos Moços, que recordando lição
aristotélica afirma: “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em
que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da
igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais
com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”.

Nesse diapasão o nosso ordenamento jurídico é composto de diversas normas que visam proteger a mulher contra a
violência sofrida em todos os meios, como lembramos a Lei 11.340/06 e Convenções Internacionais sobre Direitos
Humanos (normas supralegais segundo interpretação do Supremo Tribunal Federal), como a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher.

Dispõe a Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha (em homenagem à mulher cearense que sofreu
violência doméstica neste Estado), textualmente:

Art. 8o A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 

(...)

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes,
com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às
consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a
sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos
resultados das medidas adotadas;

(...)

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar
e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção
aos direitos humanos das mulheres; (...)
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Art. 9o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será
prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de
Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e
emergencialmente quando for o caso.

Com base nesses preceitos, dentre outros, é que a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo
Federal lançou a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, como forma de orientar as mulheres de seus direitos
e receber diversas formas de denúncias.

A Carta Magna institui em seu artigo 226, parágrafo 8º, que   “o Estado assegurará a assistência à família na
 pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas

 relações” (grifo nosso).

A Constituição do Estado do Ceará vai mais além, dedicando regras específicas para a mulher, como podemos
observar adiante, in verbis:

Art. 275. O Estado tomará as medidas que visem a assegurar o pleno
desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e
o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade com o homem.

Ora, somente através do conhecimento dos meios de proteção será possível o pleno desenvolvimento e progresso da
mulher, pois apenas assim poderão exercer seus direitos, prevenindo e reprimindo toda forma de violência.

Assim, mais do que uma conveniência, é imposta uma verdadeira obrigação que o Poder Público desenvolva
mecanismos que possibilitem o conhecimento por parte das mulheres dos meios para sua proteção, dentre os quais se
encontra o que é objeto desta proposição.

No tocante ao outro tema correlato a este projeto, as crianças e os adolescentes têm a prerrogativa de serem
informados sobre os seus direitos, de forma ampla e geral, mas também quando de seu exercício individual.

Mais do que isso, é dever de todos assegurar o pleno conhecimento desses direitos, pois somente assim poderão ser
exercidos, como preceitua a Carta Magna, textualmente:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Constituição do Estado do Ceará transcende o texto constitucional, explicitando ainda mais esses direitos e
deveres, como podemos observar adiante, in verbis:

Art. 272. É dever indelegável do Estado assegurar os direitos fundamentais da
criança, garantida a participação da sociedade civil na alocação e fiscalização dos
recursos destinados a esse fim, observados os princípios contidos na Constituição
Federal.   

Art. 273. Toda entidade pública ou privada que inclua o atendimento à criança e ao
adolescente, inclusive os órgãos de segurança, tem por finalidade prioritária
assegurar-lhes os direitos fundamentais.  

Art. 278. As crianças e os adolescentes respeitados em sua dignidade, liberdade e
consciência, gozarão da proteção especial do Estado e da sociedade, na forma da
lei.

10 de 17



Visando cumprir esses preceitos, dentre outros, é que foi editada a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), assim dispondo em seu art. 4º, ipsis verbis:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

Ora, como já explicitando, de outra forma não poderia haver essa garantia senão através da plena divulgação e
conhecimento de direitos; e aqui o Estatuto toma uma relevância extraordinária, determinando ser dever geral a
prevenção contra violações dos direitos das crianças e adolescentes e mais, garantindo o direito à informação logo
em seguida, certo que somente assim poderão ser postas em prática tais disposições, senão vejamos:

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos
da criança e do adolescente.

Art. 71. A criança e o adolescente têm  direito a informação, cultura, lazer,
esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento. (grifamos).

 Desta feita, a proposição em análise é louvável e merecedora de aplausos, pois visa dar plena efetividade a preceitos
constitucionais, tarefa precípua dos órgãos legisladores.

Não bastasse isso, a Lei fundamental consagra a dimensão coletiva do direito à informação no art. 5º, incisos XIV e
XXXIII, nesses exatos termos:

Art. 5º Omissis.

(...)

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

O Direito da coletividade à informação toma uma enorme relevância num Estado Democrático de Direito, pois,
embora seja certo que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece (art. 3º da Lei de
Introdução Código Civil), visa muito mais do que dotar a Lei de imperatividade, sua característica inerente, mas acaba
por possibilitar, em última instância, o conhecimento e posterior exercício dos mais relevantes Direitos Fundamentais.

Em verdade, o desconhecimento dos seus direitos torna a sociedade cega quanto às recorrentes violações por parte não
só do Poder Público, como de todos os seguimentos da sociedade. 

Ademais, cumpre esclarecer que o direito à informação transcende o aspecto puramente coletivo e se constitui como
um direito individual. 

Assim, todos os cidadãos têm a prerrogativa de serem informados sobre os seus direitos, de forma ampla e geral, mas
também quando de seu exercício individual.
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Mais do que isso, é dever do Estado assegurar o pleno conhecimento acerca das medidas de proteção contra todo tipo
de violência contra a mulher e contra a criança e o adolescente, inclusive através de divulgação das centrais de
atendimentos, pois somente assim poderão exercer os direitos decorrentes.

Somente a título de ilustração, de forma a demonstrar a relevância do projeto que ora nos é apresentado, registramos
que o projeto de lei nº 133/08, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Téo Menezes, transformado na Lei estadual
14.195/08, atento ao  direito dos idosos à informação, e que prevê a afixação de cartazes em terminais rodoviários
de todo o Estado do Ceará, divulgando o que estabelece o capítulo X do Estatuto do Idoso, relativo a transporte, foi

 escolhido pela Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa para concorrer ao Prêmio do Mérito Legislador
 2008, realizado pelo Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro (Idelb), em parceria com o Instituto Legislativo

Brasileiro (ILB) do Senado Federal.

Por fim, destacamos que matéria semelhante ao projeto de Lei, de autoria do Deputado Sebastião Santos (PRB), foi
aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e convertida na Lei 15.435/ 2014 que “Dispõe sobre a
veiculação de propagandas contra a violência à mulher e o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes,
nos shows que forem realizados no Estado de São Paulo”.

DA INICIATIVA DAS 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 aos legitimados nos demais incisos do mencionado artigo (Art. 60,
incisos II, III, IV, V e VI, § 2º e suas alíneas).

Nessa perspectiva, o projeto em questão não fere a competência indicada ao Governador do Estado, no que se refere à
iniciativa do processo legislativo sobre as matérias relacionadas no artigo 60, II, § 2º e suas alíneas da Carta Magna
Estadual. 

DO PROCESSO LEGISLATIVO

No que concerne à projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in verbis:

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

(...)

III – leis ordinárias”

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96), respectivamente, abaixo:

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

(...)

II - projeto:

(.....)

b) de lei ordinária;

(...)

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:”
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(....)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder
legislativo, com a sanção do Governador do Estado”

Destarte, a proposta não apresenta nenhum vício formal ou material quanto a sua juridicidade, muito
pelo contrário, cumpre aos mais basilares preceitos constitucionais.

CONCLUSÃO

Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos  PARECER FAVORÁVEL à regular e
  regimental tramitação do Projeto de Lei nº 345/2021, por encontrar-se em perfeita harmonia com os preceitos

jurídico-constitucionais que regem a matéria.

É o parecer que submetemos à consideração superior.

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

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

14 de 17



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

  Descrição:   PL 345/21 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJ

  Autor:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Usuário assinador:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Data da criação:  22/09/2021 15:55:55  Data da assinatura:  22/09/2021 15:56:01

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
22/09/2021

Acolho o parecer da Consultoria Jurídica.
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HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
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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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