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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
15/05/2021

Estabelece a Política Estadual de Incentivo ao Turismo
Rural no Ceará e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural no Ceará, com a finalidade de
promover ações relativas ao planejamento, desenvolvimento e fortalecimento do turismo rural, bem como
impulsionar e difundir os produtos e as potencialidades do setor rural do Estado, propiciando à sociedade
o conhecimento e a valorização desse segmento.

§ 1º. Para efeito desta Lei, turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural,
que envolva a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o
patrimônio cultural e natural da região.

§ 2º. Caberá a Secretaria de Turismo do Ceará em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento
Agrário e com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, a aplicabilidade desta Política
Estadual de Fomento ao Turismo Rural no Ceará.

Art. 2º – As atividades turísticas no meio rural constituem-se na oferta de produtos, serviços e
equipamentos de:

I - hospedagem; 

II - alimentação; 

III - recepção à visitação em propriedades rurais; 

IV - recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural; e,

V - demais atividades complementares às listadas nos incisos I a IV, desde que praticadas no meio rural, e
que existam em função de turismo ou que se constituam no motivo da visitação.

Art. 3º – Constitui objetivos fundamentais da Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural: 

I -  diversificar a oferta turística valorizando a atividade rural, constituindo segmento diferenciado no
âmbito dos demais destinos turísticos estaduais; 
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II - aumentar os postos de trabalho e a renda do meio rural, diversificação dos negócios na propriedade
rural, criando condições para a manutenção e permanência da população no interior do Estado,
combatendo ao êxodo rural através da agregação de renda, viabilizando a permanência da população no
meio rural;

III - valorizar a pluralidade e as diferenças regionais, divulgando e valorizando os hábitos e costumes
integrantes da cultura local; 

IV -  interiorizar a atividade turística, preservando as características do ambiente, da paisagem, da
arquitetura e das edificações da propriedade;

V - agregar valores aos produtos rurais e estimular o contato direto entre o produtor e o consumidor final
dando apoio à propriedade familiar; 

VI - integrar o campo e a cidade, estimulando a troca de valores culturais;

VII - incentivar ações sociais e ambientais para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável;

VIII -  identificar e promover capacitação e qualificação das populações locais e empreendedores,
preservando as características culturais e sociais de cada região; 

IX -  incentivar o uso de novas tecnologias e a profissionalização com a produção agropecuária de
qualidade e com os processos sustentáveis e agroecológicos, fomentando ainda a cooperação entre
famílias para desenvolver produtos turísticos sustentáveis; 

X -  integrar-se às demais políticas públicas para o fomento ao desenvolvimento regional, estímulo à
agricultura familiar e ao artesanato; 

XI -  promover o desenvolvimento do turismo rural sustentável e das cadeias curtas de abastecimento
agrícola; 

XII - incentivar e apoiar formas eficientes de promoção e comercialização; e,

XIII - estimular o envolvimento de comunidades locais.

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

 

JUSTIFICATIVA

O turismo rural vem crescendo de forma significativa e no Ceará não é diferente, estando diretamente
atrelado ao agronegócio, aspecto reconhecido como um vetor do crescimento econômico nordestino.
Nosso Estado possui, em especial, a vocação graças aos vínculos das áreas culturais e religiosas,
amplificando ainda mais o desenvolvimento do turismo rural. Ao aliarmos o turismo rural e o setor do
agronegócio, a tendência é de que ocorram resultados econômicos significativos, visto que um setor
destacará o outro, como essencial estratégia de desenvolvimento de uma determinada localidade ou
região, capaz de agregar valor ao produto turístico ou a produção econômica. E são muitas atividades a
explorar desde o artesanato, cultura, agronegócios, indústria e comércio. 

Por ser uma atividade dinâmica, o turismo rural está em plena ascensão. O seu crescimento é explicado
por duas razões: a necessidade que o produtor rural tem de diversificar sua fonte de renda e de agregar
valor aos seus produtos, e a vontade dos moradores urbanos de reencontrar suas raízes, de conviver com a
natureza, com os modos de vida, tradições, costumes e com as formas de produção das populações do
interior.
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  O Turismo Rural é apontado como um segmento que funciona como dínamo regional, que pode
diversificar a economia pelo estabelecimento de micro e pequenos negócios, intimamente relacionados,
tanto com o agronegócio, como com fazendas históricas, engenhos de açúcar e agricultura familiar com o
turismo em base comunitária.

Nesse sentido, a proposta tem por escopo estabelecer a Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural no
Ceará, com a finalidade de promover ações relativas ao planejamento, desenvolvimento e fortalecimento
do turismo rural, bem como impulsionar e difundir os produtos e as potencialidades do setor rural do
Estado, propiciando à sociedade o conhecimento e a valorização desse segmento

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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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 174/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: ESTABELECE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO AO
TURISMO RURAL NO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

 

 

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 174/2021
Senhor Deputado André Fernandes, que “ESTABELECE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO
AO TURISMO RURAL NO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 

I - DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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PROJETO DE INDICAÇÃO N° 174/2021

“ESTABELECE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO
RURAL NO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural no Ceará,
com a finalidade de promover ações relativas ao planejamento, desenvolvimento e
fortalecimento do turismo rural, bem como impulsionar e difundir os produtos e as
potencialidades do setor rural do Estado, propiciando à sociedade o conhecimento e a
valorização desse segmento.

§ 1º. Para efeito desta Lei, turismo rural é o conjunto de atividades turísticas
desenvolvidas no meio rural, que envolva a produção agropecuária, agregando valor a
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da região.

§ 2º. Caberá a Secretaria de Turismo do Ceará em conjunto com a Secretaria do
Desenvolvimento Agrário e com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do
Ceará, a aplicabilidade desta Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural no Ceará.

Art. 2º – As atividades turísticas no meio rural constituem-se na oferta de produtos,
serviços e equipamentos de:

I - hospedagem; 

II - alimentação; 

III - recepção à visitação em propriedades rurais; 

IV - recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural; e,

V -  demais atividades complementares às listadas nos incisos I a IV, desde que
praticadas no meio rural, e que existam em função de turismo ou que se constituam no
motivo da visitação.

Art. 3º – Constitui objetivos fundamentais da Política Estadual de Fomento ao Turismo
Rural: 

I -  diversificar a oferta turística valorizando a atividade rural, constituindo segmento
diferenciado no âmbito dos demais destinos turísticos estaduais; 

II - aumentar os postos de trabalho e a renda do meio rural, diversificação dos negócios
na propriedade rural, criando condições para a manutenção e permanência da população
no interior do Estado, combatendo ao êxodo rural através da agregação de renda,
viabilizando a permanência da população no meio rural;

III -  valorizar a pluralidade e as diferenças regionais, divulgando e valorizando os
hábitos e costumes integrantes da cultura local; 

IV -  interiorizar a atividade turística, preservando as características do ambiente, da
paisagem, da arquitetura e das edificações da propriedade;

V - agregar valores aos produtos rurais e estimular o contato direto entre o produtor e o
consumidor final dando apoio à propriedade familiar; 
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VI - integrar o campo e a cidade, estimulando a troca de valores culturais;

VII -  incentivar ações sociais e ambientais para o fortalecimento do desenvolvimento
sustentável;

VIII -  identificar e promover capacitação e qualificação das populações locais e
empreendedores, preservando as características culturais e sociais de cada região; 

IX -  incentivar o uso de novas tecnologias e a profissionalização com a produção
agropecuária de qualidade e com os processos sustentáveis e agroecológicos,
fomentando ainda a cooperação entre famílias para desenvolver produtos turísticos
sustentáveis; 

X -  integrar-se às demais políticas públicas para o fomento ao desenvolvimento
regional, estímulo à agricultura familiar e ao artesanato; 

XI - promover o desenvolvimento do turismo rural sustentável e das cadeias curtas de
abastecimento agrícola; 

XII - incentivar e apoiar formas eficientes de promoção e comercialização; e,

XIII - estimular o envolvimento de comunidades locais.

Art. 4º – 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: O turismo rural
vem crescendo de forma significativa e no Ceará não é diferente, estando diretamente atrelado ao
agronegócio, aspecto reconhecido como um vetor do crescimento econômico nordestino. Nosso Estado
possui, em especial, a vocação graças aos vínculos das áreas culturais e religiosas, amplificando ainda
mais o desenvolvimento do turismo rural. Ao aliarmos o turismo rural e o setor do agronegócio, a
tendência é de que ocorram resultados econômicos significativos, visto que um setor destacará o outro,
como essencial estratégia de desenvolvimento de uma determinada localidade ou região, capaz de agregar
valor ao produto turístico ou a produção econômica.  E são muitas atividades a explorar desde o
artesanato, cultura, agronegócios, indústria e comércio. 

Por ser uma atividade dinâmica, o turismo rural está em plena ascensão. O seu crescimento é explicado
por duas razões: a necessidade que o produtor rural tem de diversificar sua fonte de renda e de agregar
valor aos seus produtos, e a vontade dos moradores urbanos de reencontrar suas raízes, de conviver com a
natureza, com os modos de vida, tradições, costumes e com as formas de produção das populações do
interior.
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  O Turismo Rural é apontado como um segmento que funciona como dínamo regional, que pode
diversificar a economia pelo estabelecimento de micro e pequenos negócios, intimamente relacionados,
tanto com o agronegócio, como com fazendas históricas, engenhos de açúcar e agricultura familiar com o
turismo em base comunitária.

Nesse sentido, a proposta tem por escopo estabelecer a Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural no
Ceará, com a finalidade de promover ações relativas ao planejamento, desenvolvimento e fortalecimento
do turismo rural, bem como impulsionar e difundir os produtos e as potencialidades do setor rural do
Estado, propiciando à sociedade o conhecimento e a valorização desse segmento

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”
(sic).

 

III - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E DOUTRINÁRIOS

 

A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontramos as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros ( ), vejamos:art. 18 CF

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, , o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos,os Estados
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;”
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Por conseguinte, tem-se que, no caso em apreço, não há óbice para que o Estado do Ceará legisle sobre o
, exercendo, para tanto, a sua competência legislativa.assunto abordado nesta propositura

 

Como se sabe, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem estar amparado em
regra constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

 

Na Constituição Pátria são enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os
poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhes
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.

 

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

 

A proposição em baila destaca-se, sem sombra de dúvida, por seu relevante interesse público.

 

O presente Projeto de Indicação OBJETIVA PROMOVER AÇÕES RELATIVAS AO
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO TURISMO RURAL,
BEM COMO IMPULSIONAR E DIFUNDIR OS PRODUTOS E AS POTENCIALIDADES DO
SETOR RURAL DO ESTADO, PROPICIANDO À SOCIEDADE O CONHECIMENTO E A
VALORIZAÇÃO DESSE SEGMENTO.

 

No âmbito do Estado, a competência material ou administrativa (Art. 23/CF e Art. 15/CE) EM
RELAÇÃO À MATÉRIA LEGISLATIVA EM QUESTÃO CABE À SECRETARIA DE
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TURISMO DO CEARÁ em conjunto com as Secretarias do Desenvolvimento Agrário e com a
, cujas competências e iniciativasSecretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará

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

 

A Secretaria do Turismo do Estado do Ceara,  tem asart. 37 da Lei Estadual n° 16.710, de 21.12.2018,
seguintes atribuições:

 

CAPÍTULO XI

DA SECRETARIA DO TURISMO

Art. 37.   Compete à Secretaria do Turismo:

I -   planejar coordenar, executar, fiscalizar, promover, informar, integrar e
supervisionar as atividades pertinentes ao turismo, fomentar o seu
desenvolvimento através de investimentos locais, nacionais e estrangeiros;

II -   realizar a capacitação e qualificação do segmento envolvido com o turismo;
implantar as políticas do Governo no setor; 

III -  estimular o turismo de negócios, serviços e o ecoturismo;

IV -  fomentar a capacitação e qualificação do segmento envolvido com o turismo;

V -   articular a captação recursos financeiros junto a entidades públicas e privadas
nacionais e internacionais para o fomento do turismo;

VI -   elaborar e implementar, em parceria com as Secretarias da Proteção Social,
Justiça, Mulheres e Direitos Humanos e Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social, políticas específicas para combate permanente ao turismo sexual;

VII -  articular a ampliação e manutenção da infraestrutura para o turismo;

VIII -  promover e consolidar a imagem do Ceará como destino turístico;

IX -  exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades
nos termos do regulamento.  (grifamos).

 

Todavia, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceara, no art. 38 (TÍTULO IV - DAS
SECRETARIAS DE ESTADO, Capítulo XII - DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO) da Lei Estadual n° Lei N.º 16.710, DE 21.12.18 (Republicado no D.O. de 27.12.18), tem as
seguintes atribuições:

CAPÍTULO XII

DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Art. 38 - Compete à Secretaria do Desenvolvimento Agrário:
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I - promover o desenvolvimento rural sustentável e solidário do Ceará, com foco na
agricultura familiar, nos assentados e reassentados da reforma agrária, nos povos
e comunidades tradicionais e nas suas organizações;

II - elaborar políticas de desenvolvimento local, de combate à pobreza rural;

III - coordenar a elaboração e implementação de planos, programas e projetos de
desenvolvimento local e territorial, no âmbito de sua competência;

IV - coordenar e implementar programas e projetos de desenvolvimento local, de
combate à pobreza rural, definindo os mecanismos de acompanhamento e
avaliação das ações;

V  - promover o desenvolvimento dos sistemas de produção, processamento e
comercialização nas cadeias produtivas de interesse da agricultura familiar e de povos e
comunidades tradicionais, dentro dos princípios da transição  agroecológica, da
economia solidária e da gestão participativa e de qualidade;

VI - formular, coordenar e implementar políticas de abastecimento alimentar;

VII  - incentivar a adoção de práticas de manejo e conservação de água e solos,
objetivando a sustentabilidade dos recursos naturais renováveis;

VIII - divulgar as potencialidades da agricultura familiar do Ceará, nas esferas local,
nacional e internacional, por meio de feiras, missões técnicas, simpósios e eventos;

IX  - estimular a produção irrigada da agricultura familiar,  otimizando  práticas de
manejo e conservação de água e solo;

X - apoiar certificação e selos dos produtos de origem da agricultura familiar e de povos
e comunidades tradicionais para a comercialização e inserção nos mercados
convencionais, no comércio justo e solidário e nas compras governamentais;

XI  - formular, coordenar e  implementar  a política de assistência técnica e extensão
rural, dirigida ao público de sua competência;

XII - formular, coordenar e implementar a política fundiária rural do Estado;

XIII - executar ações de classificação vegetal com vistas à oferta de alimentos saudáveis
e seguros à população;

XIV -coordenar e implementar políticas de abastecimento d’água, voltadas ao consumo
humano, animal e para produção de alimentos das comunidades rurais e das populações
difusas do semiárido;

XV-  apoiar e executar programas de habitação rural em parceria com outras
instituições, com destaque para o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR;

XVI - formular, coordenar e implementar políticas de convivência com o semiárido nos
territórios cearenses, no âmbito de sua competência;

XVII - apoiar o processo de organização social e produtiva da agricultura familiar e de
povos e comunidades tradicionais, fomentando o cooperativismo e outras formas
organizativas;

XVIII - incentivar e apoiar a educação do campo;
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XIX  - promover a capacitação tecnológica, comercial e gerencial de técnicos e
beneficiários dos programas e projetos implementados pela Secretaria;

XX - promover e coordenar ações de geração participativa de conhecimento voltadas
para o desenvolvimento rural sustentável e solidário;

XXI  - formular, apoiar e  implementar  sistemas alternativos de financiamento para o
desenvolvimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais;

XXII - apoiar e facilitar o acesso às políticas de crédito e seguridades oficiais voltadas
para o desenvolvimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais;

XXIII - incentivar projetos de utilização de energias alternativas;

XXIV - discutir, integrar e executar ações que promovam a política e o fortalecimento
dos Arranjos Produtivos Locais – APLs, voltados para a agricultura familiar e de povos
e comunidades tradicionais;

XXV - promover o fortalecimento e a modernização da pesca artesanal;

XXVI - promover ações de valorização do pescador artesanal como forma de inclusão
econômica e social;

XXVII - promover a execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio
ao desenvolvimento da pesca artesanal; e

XXVIII - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades nos
termos do Regulamento.(grifo nosso).

Confirmando o argumento exposto, há a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição
do Estado do Ceará em seu artigo 60, incisos II, c/c § 2º, alínea “c”, que dispõe, in verbis:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

II – ao Governador do Estado;

(...)

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

(...)

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

 (grifos nossos)permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;”

 

Ressalva-se que somente o Chefe do Executivo Estadual pode 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, importante mencionar a  – com as alterações dadasLei estadual n° 16.710/2018
pelas leis estaduais 16.863/2019, 16.950/2019 e 16.953/2019, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do
Poder Executivo e altera a estrutura da administração estadual.
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Tanto é assim que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, pela Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembleia Legislativa fazê-lo, ainda
que em acréscimo. Assim diz o art. 1º da lei estadual 16.710/2018:

 

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

 

Isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar, quando preferiu a sede da Indicação, valendo
ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo nosso
Ordenamento Constitucional, artigo 2º, da Carta Magna Federal:

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

 

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.

 

Nessa perspectiva, o projeto em questão, por ser de indicação, 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. Tampouco trata de matéria relacionada à
competência privativa do Chefe do Executivo, especificamente as elencadas no artigo 88, incisos III, e
VI, da Constituição Estadual, in verbis:

 

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

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

 

Observamos, pois que a Carta Estadual reserva ao Governador a competência iniciadora sobre a matéria
em questão, como também, pode-se juridicamente tê-la como parte da organização administrativa, uma
vez que a matéria tratada no presente projeto de indicação, remanescendo, assim, ao Estado a
competência para legislar sobre a questão.

 

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

 

V – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

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 adequada e
desprovida de qualquer vício de iniciativa.

 

No que concerne ao projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, “ex vi”:

 

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

(...)

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

 

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do Estado, no
prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembleia 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 em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem
como em requerimento.

 

Isto posto, podemos concluir que o Parlamentar, na proposição de sua autoria, apenas sugere ao Poder
Executivo, na forma de Indicação, medida de interesse público que não caberia em projeto de lei, de
resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

                                              

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

 

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

 

VI – CONCLUSÃO

Desse modo, diante das considerações acima expendidas, emitimos o presente PARECER
 à regular e regimental tramitação do  FAVORÁVEL Projeto de Indicação nº  174/2021.

 

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

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
18/06/2021
 

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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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
17/09/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 174/2021

 

ESTABELECE A POLÍTICA ESTADUAL DE
INCENTIVO AO TURISMO RURAL NO 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 174/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão estabelecer a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Rural no Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “O turismo rural vem crescendo de forma
significativa e no Ceará não é diferente, estando diretamente atrelado ao agronegócio, aspecto
reconhecido como um vetor do crescimento econômico nordestino. Nosso Estado possui, em especial, a
vocação graças aos vínculos das áreas culturais e religiosas, amplificando ainda mais o
desenvolvimento do turismo rural. Ao aliarmos o turismo rural e o setor do agronegócio, a tendência é
de que ocorram resultados econômicos significativos, visto que um setor destacará o outro, como
essencial estratégia de desenvolvimento de uma determinada localidade ou região, capaz de agregar
valor ao produto turístico ou a produção econômica. E são muitas atividades a explorar desde o
artesanato, cultura, agronegócios, indústria e comércio.”.
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

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

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

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

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
Projeto de Indicação ora examinado.

Referido Projeto de Indicação tem como sugestão estabelecer a Política Estadual de Incentivo ao Turismo
Rural no 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. 4º, de maneira que se reafirme o caráter indicatório desta
proposição, tendo em vista que não há de se falar em entrada em vigor com sua aprovação, mas sim uma
indicação ao Poder Executivo. Fica o texto da seguinte forma:

Art. 4º - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência
do Poder Executivo, como rege a Constituição Estadual, o Governador
do Estado enviará para esta Casa Legislativa uma mensagem para
apreciação.

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 174/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 4º

 

É o Parecer,
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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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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MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020
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TURISMO E SERVIÇOS; 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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COMISSÕES DE COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS, DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E DE
 ORÇAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 174/2021 

ESTABELECE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO
 RURAL NO 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 174/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como sugestão estabelecer a Política Estadual
de Incentivo ao Turismo Rural no Ceará e dá outras providências. 

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “O turismo rural vem crescendo de forma significativa e no Ceará não é
diferente, estando diretamente atrelado ao agronegócio, aspecto reconhecido como um vetor do crescimento econômico nordestino.
Nosso Estado possui, em especial, a vocação graças aos vínculos das áreas culturais e religiosas, amplificando ainda mais o
desenvolvimento do turismo rural. Ao aliarmos o turismo rural e o setor do agronegócio, a tendência é de que ocorram resultados
econômicos significativos, visto que um setor destacará o outro, como essencial estratégia de desenvolvimento de uma determinada
localidade ou região, capaz de agregar valor ao produto turístico ou a produção econômica. E são muitas atividades a explorar desde

 o artesanato, cultura, agronegócios, indústria e comércio.”.

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. 4º 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) 
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)

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 estabelecer a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Rural no Ceará e dá outras
providências. 

A matéria dispõe acerca de objeto com pleno mérito, não apresentando óbices em relação  a  administração pública e à sociedade. Vale
ressaltar que sua viabilidade técnica e orçamentária fica sujeita a uma análise específica do Poder Executivo, o que é respeitado uma vez que
se trata de tão somente projeto de indicação. 

 Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 174/2021,  apresentamos  PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação da
presente Proposição. 

 

  É o parecer. 
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
05/10/2021
  

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

76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 28/09/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
06/10/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO NA 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO
ITINERANTE ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 30/09/2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 65ª(SEXAGÉSIMA QUINTA)
SESSÃO ITINERANTE EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM
30/09/2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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e
AssembleiaLegislativa

do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 85/2021/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 30 de setembro 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

196/2020, 174/2021, de autoria do deputado André Femandes;
165/2021, d autoria do deputado Tony Brito;
167/2021, de autoria do deputado Agenor Neto;
176/2021, de autoria do deputado Walter Cavalcante;
188/2021, da deputada Erika Amorim;
234/2021, autoria da deputada Fernanda Pessoa; 318/2021, de autoria
da deputada Fernanda Pessoa e coautoria do deputado Júlio César
Filho;
263/2021, de autoria do deputado Rafael Branco;
310/2021, autoria d~4~putado Diego Barreto.

Atenciosamente,

Deputad vandro Leitão
PRESENTE
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