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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES
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Institui o serviço de denúncia de violência contra
Crianças e Adolescentes através do número de Whatsapp,
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído o “serviço permanente de denúncia de violência contra crianças e adolescentes via
número de whatsapp”, para receber denúncias referentes a iniciativas de violência contra crianças e
adolescentes no Estado do Ceará.

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do
Adolescentes – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 3º. O serviço de denúncia de violência contra crianças e adolescentes via número de whatsapp visa a
proteção das crianças e adolescentes a partir de denúncias feitas pela própria criança ou adolescente
vítima de violência ou por qualquer outro cidadão que perceba indícios ou testemunhe atos com esse teor,
por meio de um número específico.

§ 1º O serviço de denúncia de que trata esta Lei não estará disponível para receber ligações, recebendo
apenas mensagens, vídeos e fotos referentes à denúncia.

§ 2º A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Art. 4º. Para efeitos desta lei, serão considerados tipos de violência contra crianças e adolescentes:

I – a negligência;

II – o abandono;

III – a violência física;

IV – a violência psicológica ou emocional; e

V – a violência sexual.
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Art. 5º. A existência do serviço de que trata esta Lei e o número de whatsapp para denúncia de violência
contra crianças e adolescentes será amplamente divulgado.

Art. 6º. As denúncias feitas por meio do serviço de denúncia de violência contra crianças e adolescentes
através do número de whatsapp terão prioridade de atendimento durante períodos de pandemia, em que
sejam necessários o distanciamento ou o isolamento social.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios a fim de instituir políticas conjuntas para apurar as
denúncias de violência contra crianças e adolescentes e encaminhar estas denúncias aos órgãos
competentes, tendo em vista a existência de redes de atenção locais e regionais.

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

                        O presente projeto dispõe acerca da instituição do serviço de denúncia de violência contra
Crianças e Adolescentes através do número de Whatsapp. Nesse sentido, conforme dados obtidos através
de parceria firmada entre a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Conselho Federal de Medicina e o
Ministério dos Direitos Humanos, diariamente, são notificadas no Brasil, em média 233 (duzentos e trinta
e três) agressões de diferentes tipos (física, psicológica e tortura) contra crianças e adolescentes com
idade até 19 anos.

                        Observou-se ainda que a maior parte desses casos de violência ocorre no âmbito doméstico
ou tem como autores pessoas do círculo familiar e de convivência das vítimas e que o resultado dos
episódios de agressão contra crianças e adolescentes provoca um número significativo de internações
hospitalares e de mortes. Entre 2009 e 2014 (último ano com informações disponíveis), houve 35.855
encaminhamentos para hospitalização e 3.296 óbitos. Além disso, em média, no período analisado, a cada
dia, pelo menos uma criança ou adolescente morreu vítima de maus-tratos.

                        Diante deste cenário e, tendo em vista que a maior parte dos casos de violência ocorre
dentro do próprio lar dos infantes, é de se concluir que o confinamento provocado pela pandemia do
COVID-19 contribui para o aumento das estatísticas de agressão dentro de casa, bem como dificulta a
realização de denúncias, uma vez que um grande número destas provém das escolas, que, no entanto,
estão com suas atividades suspensas.

                        Percebe-se, dessa maneira, a necessidade de desenvolvimento e fortalecimento dos meios
pelos quais é possível fornecer assistência as crianças e adolescentes, a exemplo da facilitação dos canais
de denúncia dos atos de violência, como é o objetivo da proposição, ao instituir a possibilidade de
comunicação por Whatsapp, que é meio de informação com considerável acessibilidade pela população.

                        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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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
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CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 197/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “INSTITUI O SERVIÇO DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ATRAVÉS DO NÚMERO DE WHATSAPP, 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 197/2020,
Senhor Deputado André Fernandes, que “INSTITUI O SERVIÇO DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO NÚMERO DE WHATSAPP, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.

A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:

 

“Art. 1º. Fica instituído o “serviço permanente de denúncia de violência
contra crianças e adolescentes via número de whatsapp”, para receber
denúncias referentes a iniciativas de violência contra crianças e
adolescentes no Estado do Ceará.
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Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se criança a pessoa até doze
anos de idade incompletos, e adolescente aquele entre doze e dezoito anos
de idade, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescentes –
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 3º. O serviço de denúncia de violência contra crianças e adolescentes
via número de whatsapp visa a proteção das crianças e adolescentes a
partir de denúncias feitas pela própria criança ou adolescente vítima de
violência ou por qualquer outro cidadão que perceba indícios ou
testemunhe atos com esse teor, por meio de um número específico.

§ 1º O serviço de denúncia de que trata esta Lei não estará disponível para
receber ligações, recebendo apenas mensagens, vídeos e fotos referentes à
denúncia.

§ 2º A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Art. 4º. Para efeitos desta lei, serão considerados tipos de violência contra
crianças e adolescentes:

I – a negligência;

II – o abandono;

III – a violência física;

IV – a violência psicológica ou emocional; e

V – a violência sexual.

Art. 5º. A existência do serviço de que trata esta Lei e o número de
whatsapp para denúncia de violência contra crianças e adolescentes será
amplamente divulgado.

Art. 6º. As denúncias feitas por meio do serviço de denúncia de violência
contra crianças e adolescentes através do número de whatsapp terão
prioridade de atendimento durante períodos de pandemia, em que sejam
necessários o distanciamento ou o isolamento social.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios a fim de instituir
políticas conjuntas para apurar as denúncias de violência contra crianças e
adolescentes e encaminhar estas denúncias aos órgãos competentes, tendo
em vista a existência de redes de atenção locais e regionais.

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.”  

 

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

 

“O presente projeto dispõe acerca da instituição do serviço de denúncia de
violência contra Crianças e Adolescentes através do número de Whatsapp.
Nesse sentido, conforme dados obtidos através de parceria firmada entre a
Sociedade Brasileira de Pediatria, o Conselho Federal de Medicina e o
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Ministério dos Direitos Humanos, diariamente, são notificadas no Brasil,
em média 233 (duzentos e trinta e três) agressões de diferentes tipos (física,
psicológica e tortura) contra crianças e adolescentes com idade até 19
anos.

Observou-se ainda que a maior parte desses casos de violência ocorre no
âmbito doméstico ou tem como autores pessoas do círculo familiar e de
convivência das vítimas e que o resultado dos episódios de agressão contra
crianças e adolescentes provoca um número significativo de internações
hospitalares e de mortes. Entre 2009 e 2014 (último ano com informações
disponíveis), houve 35.855 encaminhamentos para hospitalização e 3.296
óbitos. Além disso, em média, no período analisado, a cada dia, pelo menos
uma criança ou adolescente morreu vítima de maus-tratos.

Diante deste cenário e, tendo em vista que a maior parte dos casos de
violência ocorre dentro do próprio lar dos infantes, é de se concluir que o
confinamento provocado pela pandemia do COVID-19 contribui para o
aumento das estatísticas de agressão dentro de casa, bem como dificulta a
realização de denúncias, uma vez que um grande número destas provém das
escolas, que, no entanto, estão com suas atividades suspensas.

Percebe-se, dessa maneira, a necessidade de desenvolvimento e
fortalecimento dos meios pelos quais é possível fornecer assistência as
crianças e adolescentes, a exemplo da facilitação dos canais de denúncia
dos atos de violência, como é o objetivo da proposição, ao instituir a
possibilidade de comunicação por Whatsapp, que é meio de informação
com considerável acessibilidade pela população.

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, a propositura do Excelentíssimo Senhor Deputado André Fernandes, ao dispor que “Fica
instituído o “serviço permanente de denúncia de violência contra crianças e adolescentes via número
de whatsapp”, para receber denúncias referentes a iniciativas de violência contra crianças e

 trata da proteção à infância e à juventude.,adolescentes no Estado do Ceará”

É importante destacar, que o artigo Art. 227, da Carta Magna, prescreve que é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 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.

No que concerne a competência legislativa, o artigo 24, inciso XV, da Carta Magna, prevê a regra de
competência entre a União, os Estados e o Distrito Federal, para legislarem concorrentemente sobre
proteção à infância e à juventude:

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

(...)
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XV - proteção à infância e à juventude;”

Assim, fica evidente que a incursão do Estado do Ceará no terreno das temáticas retratadas na presente
proposição não constitui usurpação de competência legislativa federal.

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

Isto posto, por força dos dispositivos constitucionais supracitados, o Estado do Ceará detém a
competência material e legislativa para tratar sobre da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência.

Em outro sentido, o projeto em tela ao instituir “O SERVIÇO DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA
 dispõeCONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO NÚMERO DE WHATSAPP”,

sobre , sendo, também, matéria de iniciativa privada do Governador do Estado do Ceará,serviço público
conforme o 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:

(....)

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, inciso VI, que:

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

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da
administração estadual;

(...)

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

(...)

VI- dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei;¨
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Isto, 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:

   (...)

   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

Face ao exposto, somos de parecer  à regular tramitação da presente proposição, pois oFAVORÁVEL
mesmo se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I, § 2º, alínea “c” e 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual,
acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994,
como também aos artigos 196, inciso II, alínea “f” e art. 215 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).
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É o parecer, salvo melhor juízo,

Fortaleza-CE, 18 de Dezembro de 2020.

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

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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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 Osmar Baquit

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor(a) Deputado(a),

                   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:

14 de 28



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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  Autor:  99071 - DEPUTADO OSMAR BAQUIT

  Usuário assinador:  99071 - DEPUTADO OSMAR BAQUIT
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GABINETE DO DEPUTADO OSMAR BAQUIT

PARECER
21/12/2021

Projeto de Indicação nº 00197/2020 de autoria do deputado André Fernandes

Matéria: Institui o serviço de denúncia de violência contra Crianças e Adolescentes através do número
de Whatsapp, e dá outras providências.

Submete-se à apreciação deste subscritor a demanda em epígrafe para oferta de parecer.

De logo, observa-se a inexistência de impedimentos legais e encontra-se em harmonia com os ditames do
regimento interno desta Casa Legislativa e está de acordo com aos artigos 60, inciso I, § 2º, alínea “c” e
58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de
1994 – D.O. de 22.12.1994. Por conseguinte, ofertamos  ao Projeto dePARECER FAVORÁVEL
Indicação 00197/2020.

DEPUTADO OSMAR BAQUIT

DEPUTADO (A)
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Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

EMENDA MODIFICATIVA N.°j/2022

AO PROJETO I)E INDICAÇÃO N° 197/2020 - AUTORIA DO I)EPUTAI)O ANDRÉ
FERNANDES.

MODIFICA O ARTIGO 80 DO
PROJETO DE INDICAÇÃO N°
197/2020, DE AUTORIA DO
I)EPUTADO ANDRÉ FERNANI)ES.

Art. 1° — Fica modificado o artigo 8° do Projeto de Indicação n° i 97/2020, de autoria do deputado
André Fernandes, passando à seguinte redação:

Art. 8° Estando a presente Proposição de acordo com a conveniência
do Podei Executivo, corno rege a Constituição Estadual, o Governador
do Estado enviará para esta Casa Legislativa urna mensagem para
apreciação

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
22 de fevereiro de 2022.

júlioCésar Filho
Deputado Estadual — Cidadania

LÍDER DO GOVERNO

GabioctedoDepntidoFsradzzaiJálio César l4iho’Ijdcr do Governo -Ar. flcsembazçzdorAforcin, fl07-Dknt,h, Tonts/CKl’:Ó’O.lYO’SX)O /
Foi&en/t2E Gab. a. °316.Fonc’Far rSS) 3277SJ~flS59- &nait depJulioa~nr1iIho@aI.cc.gov.br- 30’LECISLATVEA.
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Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo modificar o artigo 80 da presente Proposição, no

sentido de que o mesmo se amolde à Constituição do Estado do Ceará. visto que não se pode

estipular prazo ou obrigação para que um Projeto de Indicação entre em vigência. Ressaltamos que

este tipo de proposição é tão somente uma sugestão ao Poder Executivo, não sendo possível a sua

exigência, que sc5 se faz em casos de Projetos de Lei devidamente aprovados.

Desta foriria. contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta

emenda.

SALA DAS SESSÕES 1)A ASSEMBLEIA LEGISLATIV& D(:) ESTAJ)O DO CEARÁ, em
22 de fevereiro de 2022.

JúlioCésar Filho
Deputado Estadual — Cidadania

LÍDER DO GOVERNO

Gibinete doDqrns’sioEvtad&Júlio G!sarfl)ho -L(derdo Goinno .Ar. DcscmbasradorMàn~in, 2807 -Diassísio Tonrs/CEPÓV.1704)00 /
Faflalesa/CE G2b. ii. 3i5.FonejFar i&5) 827Z2558/&~3?) - Emaih dcpjuboa~nr1Bho@aI.cc.gov.br- 80’ LEGISLATURA.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
22/02/2022
 

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

      

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA      Data 22/02/2022

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

20 de 28



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

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA CTASP, CIA, CSSS E COFT - DEP. JULIOCÉSAR FILHO

  Autor:  99767 - DEP ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99767 - DEP ELMANO FREITAS

  Data da criação:  22/02/2022 19:52:59  Data da assinatura:  22/02/2022 19:53:03

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
22/02/2022
 

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 INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA; 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,

DEP ELMANO FREITAS

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

  Descrição:   PARECER AO PI 197/2020 NAS COMISSÕES CONJUNTAS

  Autor:  99765 - RAFAEL ANDRIGHETTI ROSSI

  Usuário assinador:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Data da criação:  03/03/2022 11:03:20  Data da assinatura:  11/03/2022 10:40:13

GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
11/03/2022

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

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 197/2020

 

INSTITUI O SERVIÇO DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO
NÚMERO DE WHATSAPP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do , proposto pelo Deputado André Fernandes, ePROJETO DE INDICAÇÃO Nº 197/2020
tem como sugestão instituir o serviço de denúncia de violência contra Crianças e Adolescentes através do
número de Whatsapp, e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “O presente projeto dispõe acerca da
instituição do serviço de denúncia de violência contra Crianças e Adolescentes através do número de
Whatsapp. Nesse sentido, conforme dados obtidos através de parceria firmada entre a Sociedade
Brasileira de Pediatria, o Conselho Federal de Medicina e o Ministério dos Direitos Humanos,
diariamente, são notificadas no Brasil, em média 233 (duzentos e trinta e três) agressões de diferentes
tipos (física, psicológica e tortura) contra crianças e adolescentes com idade até 19 anos.”
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião extraordinária realizada, aprovou o Projeto
de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator designado pela CCJR), que apresentou
parecer favorável à sua tramitação.

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

        

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

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

Feitas estas breves considerações iniciais, como relator nas comissões conjuntas, da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca do mérito do Projeto de Indicação ora
examinado.

Referido Projeto de Indicação tem como sugestão instituir o serviço de denúncia de violência contra
Crianças e Adolescentes através do número de Whatsapp, 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.

Ademais, sugerimos a alteração do art. 8º, 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. 8º - 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° 197/2020, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 8º

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO
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DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
14/03/2022
  

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 INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

DEP ELMANO FREITAS

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

  Descrição:   APROVAÇÃO

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99333 - ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  15/03/2022 11:27:44  Data da assinatura:  16/03/2022 11:37:06

PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
16/03/2022

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 23 DE
FEVEREIRO DE 2022.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 1O/2022/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 23 de fevereiro de 2022.

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, n.°s:

197/2020, 203/2021, de autoria do deputado André Fernandes;
137/2021, 315/2021, de autoria do deputado Agenor Neto;
237/2021, 416/2021, 428/2021, 456/2021, 458/2021 de autoria do

deputado Tony Brito;
285/2021, de autoria do deputado Bruno Pedrosa;
319/2021, 402/2021, de autoria do deputado Ap.Luiz Henrique;
356/2021, 422/2021, de autoria do deputado Guilherme Landim;
446/2021, de autoria do deputado Guilherme Sampaio;
361/2021, de autoria do deputado Rafael Branco;
373/2021, de autoria da deputada Erika Amorim;
419/2021, de autoria do deputado Acrísio Sena;
429/2021, de autoria do deputado Queiroz Filho;
432/2021, 462/2021, de autoria do deputado Romeu Aldigueri;
441/2021, de autoria do deputado Marcos Sobreira;
452/2021, de autoria do deputado Delegado Cavalcante;
460/2021, de autoria do deputado Jeová Mota;
96/2020, de autoriza do deputado Renato Roseno.

Atenciosamente,

Deputado andro Leitão
PRES~~NTE
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