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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
16/11/2021

Institui o programa “Praia para Todos” no âmbito do Estado do Ceará,

visando garantir e facilitar a acessibilidade às pessoas portadoras de

deficiência física nas praias litorâneas

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ indica:

 O poder público estadual fica autorizado a instituir o “Programa Praia para Todos”, visando criar condições deArtigo 1º -
acessibilidade aos portadores de deficiência nas praias litorâneas e em praias artificiais no âmbito do Estado do Ceará.

 - O programa descrito nesta lei demandará a criação das seguintes estruturas:Artigo 2º

I - Implantação de rampas de acesso para cadeiras de rodas em locais em que o passeio de pedestres e a faixa de areia da

praia possuírem níveis diferentes;

II - implantação de esteiras para cadeiras de rodas que ofereça acesso firme e estável sobre a faixa de areia até o mar, rio ou

lago.

III - Implantação de rampas de acesso entre a faixa de areia e o mar ou lago, compostos por corrimão de apoio e limitador para

possibilitar ao cadeirante o banho;

IV - Disponibilização de cadeiras de rodas especiais para circulação na faixa de areia;

V - disponibilização de tendas destinadas aos cadeirantes e seus familiares;

VI - Implantação de placas sinalizadoras referente ao programa.

 Havendo a normatização, esta será referência sobre a construção e o correto uso dos dispositivos descritos neste artigo.§ 1º.

 Todos os dispositivos bem como a prestação referente ao acompanhamento de seu uso deverá garantir a plena§ 2º.

segurança ao seu usuário, de forma a evitar lesões e ou afogamentos.

 - Fará parte também do referido programa a disponibilização de profissionais para o auxílio aos usuários bem comoArtigo 3º

garantir a segurança no uso dos equipamentos descritos no artigo anterior.

 - O programa previsto nesta lei será implementada por meio de convênio celebrado entre a Secretaria de Turismo, deArtigo 4º

Direitos da Pessoa com Deficiência e os municípios que possuírem faixa litorânea e aqueles que possuírem praias artificiais

em rios e lagos.
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 - Será garantida vagas de estacionamento imediatamente próximo aos locais em que serão implantados asArtigo 5º

estruturas do respectivo programa.

 Todas as despesas atinentes com a execução das ações previstos nesta lei contarão com dotações próprias,Artigo 6º

suplementadas se forem necessárias.

 - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência do Poder Executivo, de acordo com a ConstituiçãoArtigo 7º

Estadual, o Governo do Estado adotará as diligências necessárias para a efetivação desta indicação.

JUSTIFICATIVA

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, pelo menos 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de

deficiência. Este número representa cerca de 20% de toda a nossa população.

Ao longo dos anos, muitos foram os avanços e direitos para proporcionar o bem estar das pessoas portadoras de deficiência,

tais como calçadas acessíveis em vias públicas, reformulação em projetos para a construção civil e entrada acessível nos

meios de transportes.

Embora estas mudanças já sejam realidades em nosso cotidiano, as pessoas com deficiência, em especial as portadoras de

deficiência motoras não dispõem de plenas condições no que diz respeito ao lazer. Muitos dos portadores veem impedidos de

poder se banhar em nossas praias em decorrência da falta de estruturas. A areia fofa impede a circulação das cadeiras de

rodas, problema este facilmente sanada com a implantação de esteiras; muitas das nossas praias sequer possuem rampas de

acesso à faixa de areia.

A presente proposta legislativa visa criar o programa “Praia para Todos”, com o objetivo de fomentar a implantação de

estruturas que possibilitem ao cadeirante não só circular nas faixas de areia, mas também em poder se banhar. A estrutura é

constituída primeiramente da disponibilização de vagas de estacionamento aos deficientes em local mais próximo possível ao

local de implantação do programa, na instalação de rampas de acesso á faixa de areia, instalação de esteiras de acesso ás

cadeiras de rodas e rampa de acesso para o banho, além de tendas para acomodar as pessoas portadoras de deficiência e

seus familiares.

O fomento a este programa demandará de parceria dos municípios paulistas que possui costa litorânea ou pontos turísticos

similares com a Secretaria de Turismo e de Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.

O programa demandará de recursos financeiros e humanos para a sua implantação, porém acreditamos que os benefícios

proporcionados às pessoas portadoras de deficiência, bem como ao turismo em nosso estado superará esta questão.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de indicação.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
17/11/2021

LIDO NA 47ª (QUADRAGÉSIMA SETIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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COORDENADOR DA PROCURADORIA
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 439/2021

DEPUTADO: ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA:  INSTITUI O PROGRAMA "PRAIA PARA TODOS" NO
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, VISANDO GARANTIR E
FACILITAR A ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS PRAIAS LITORÂNEAS.

 

 

 

 

 

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 439/2021
Senhor Deputado  que  INSTITUI O PROGRAMA "PRAIA PARA TODOS" NOAndré Fernandes :
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, VISANDO GARANTIR E FACILITAR A ACESSIBILIDADE
ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS PRAIAS LITORÂNEAS.

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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“Artigo 1º - O poder público estadual fica autorizado a instituir o “Programa
Praia para Todos”, visando criar condições de acessibilidade aos portadores de
deficiência nas praias litorâneas e em praias artificiais no âmbito do Estado do
Ceará.

 Artigo 2º - O programa descrito nesta lei demandará a criação das seguintes
estruturas:

 I - Implantação de rampas de acesso para cadeiras de rodas em locais em que o
passeio de pedestres e a faixa de areia da praia possuírem níveis diferentes;

II - implantação de esteiras para cadeiras de rodas que ofereça acesso firme e
estável sobre a faixa de areia até o mar, rio ou lago.

 III - Implantação de rampas de acesso entre a faixa de areia e o mar ou lago,
compostos por corrimão de apoio e limitador para possibilitar ao cadeirante o
banho;

IV - Disponibilização de cadeiras de rodas especiais para circulação na faixa de
areia;

V - disponibilização de tendas destinadas aos cadeirantes e seus familiares;

VI - Implantação de placas sinalizadoras referente ao programa. § 1º. Havendo a
normatização, esta será referência sobre a construção e o correto uso dos
dispositivos descritos neste artigo.

§ 2º. Todos os dispositivos bem como a prestação referente ao acompanhamento
de seu uso deverá garantir a plena segurança ao seu usuário, de forma a evitar
lesões e ou afogamentos. Artigo 3º - Fará parte também do referido programa a
disponibilização de profissionais para o auxílio aos usuários bem como garantir
a segurança no uso dos equipamentos descritos no artigo anterior.

  Artigo 4º - O programa previsto nesta lei será implementada por meio de
convênio celebrado entre a Secretaria de Turismo, de Direitos da Pessoa com
Deficiência e os municípios que possuírem faixa litorânea e aqueles que
possuírem praias artificiais em rios e lagos.

Artigo 5º - Será garantida vagas de estacionamento imediatamente próximo aos
locais em que serão implantados as estruturas do respectivo programa.

Artigo 6º Todas as despesas atinentes com a execução das ações previstos nesta
lei contarão com dotações próprias, suplementadas se forem necessárias.

Artigo 7º - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência do
Poder Executivo, de acordo com a Constituição Estadual, o Governo do Estado
adotará as diligências necessárias para a efetivação desta indicação.”

 

 

DA JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa o Nobre Parlamentar destaca que:
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“Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, pelo menos 45
milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Este número representa
cerca de 20% de toda a nossa população.

 Ao longo dos anos, muitos foram os avanços e direitos para proporcionar o bem
estar das pessoas portadoras de deficiência, tais como calçadas acessíveis em
vias públicas, reformulação em projetos para a construção civil e entrada
acessível nos meios de transportes.

 Embora estas mudanças já sejam realidades em nosso cotidiano, as pessoas com
deficiência, em especial as portadoras de deficiência motoras não dispõem de
plenas condições no que diz respeito ao lazer. Muitos dos portadores veem
impedidos de poder se banhar em nossas praias em decorrência da falta de
estruturas. A areia fofa impede a circulação das cadeiras de rodas, problema este
facilmente sanada com a implantação de esteiras; muitas das nossas praias
sequer possuem rampas de acesso à faixa de areia.

A presente proposta legislativa visa criar o programa “Praia para Todos”, com o
objetivo de fomentar a implantação de estruturas que possibilitem ao cadeirante
não só circular nas faixas de areia, mas também em poder se banhar. A estrutura
é constituída primeiramente da disponibilização de vagas de estacionamento aos
deficientes em local mais próximo possível ao local de implantação do programa,
na instalação de rampas de acesso à faixa de areia, instalação de esteiras de
acesso ás cadeiras de rodas e rampa de acesso para o banho, além de tendas
para acomodar as pessoas portadoras de deficiência e seus familiares.

O fomento a este programa demandará de parceria dos municípios paulistas que
possui costa litorânea ou pontos turísticos similares com a Secretaria de Turismo
e de Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará. O programa
demandará de recursos financeiros e humanos para a sua implantação, porém
acreditamos que os benefícios proporcionados às pessoas portadoras de
deficiência, bem como ao turismo em nosso estado superará esta questão. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de
indicação.”

 

ASPECTOS JURÍDICOS

Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo, estabelece o seguinte no que éLex Fundamentalis
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.

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 (art. 18, da Carta Magna).

Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que
no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.
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Convém ressaltar, ainda, que por força do Princípio Federativo firmado no art. 18, da Carta Magna,
decorre que cada um dos entes federados possui eleições próprias, competência administrativa própria
para a prestação do serviço público, autonomia administrativa e competência tributária própria.

Dispõe, do mesmo modo, 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.

Por sua vez, estabelece a Carta Magna Estadual, em seu artigo 14, incisos I e IV:

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;

(...)

IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à
publicidade, à eficiência e à probidade administrativa;

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

 

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

(...)

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

 

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o
Governador do Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à
Assembléia Legislativa de sua conveniência ou não.   (grifo
inexistente no original)

 

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da Assembléia
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. (grifo
inexistente no original)

A competência legislativa diz respeito ao poder de criação de leis, de inovação do mundo jurídico pelo
parto de novo diploma normativo (arts. 22 a 24 da CF/88).

Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

A Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das formas,
estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que 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 princípios de respeito à Constituição Federal, à unidade da
Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à probidade
administrativa, respectivamente. 

No que diz respeito à titularidade das competências o constituinte fixou um número de matérias em que,
desde logo, tanto a União, como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar constituindo-se na
competência legislativa comum e concorrente, dispostas, respectivamente, nos artigos 23 e 24 da
Constituição Federal.

Neste sentido a Constituição Federal de 1988 em seus artigos 23, incisos II, como também art. 24, inciso
XII dispõem que:

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

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência;

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

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

No mesmo sentido a Constituição Estadual de 1989 em seu art. 248, I, dispõe:

 

Art. 248. Compete ao Serviço Único Estadual de Saúde, além de
outras atribuições:

(...)
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I – gerir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a política estadual de
saúde, estabelecida em consonância com os níveis federal e municipal.

 

O artigo 8º do Estatuto do Deficiente define que é dever do Estado a acessibilidade:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à
pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao
turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à
convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da
Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras
normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

 

Entretanto, observa-se, ao analisar o presente projeto, que seu artigo 5º, quando determina que “
será garantida vagas de estacionamento imediatamente próximo aos locais em que serão implantados

 aborda assunto de interesse local, o qual compete ao Enteas estruturas do respectivo programa”
Municipal, extrapolando a competência estadual, ofendendo, portanto, a separação dos poderes,
motivo pelo qual deve ser suprimido.

Nesse sentido, a Constituição Federal relaciona a competência dos Municípios ao interesse local, in
:verbis

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial;

O prof. Hely Lopes Meirelles, por sua vez, discorre magistralmente sobre o tema, como se segue:

o interesse local se caracteriza pela  (e não pela exclusividade) dopredominância
interesse do Município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há
assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A
diferença é apenas de grau, e não de substância.

Estabelecida essa premissa, é que se deve partir em busca dos assuntos da
competência municipal, a fim de selecionar os que são e os que não são de seu
interesse local, isto é, aqueles que  interessam à atividadepredominantemente
local. Seria fastidiosa – e inútil, por incompleta – a apresentação de um elenco
casuístico de assuntos de interesse local do Município, porque a atividade
municipal, embora restrita ao território da Comuna, é multifária nos seus aspectos
e variável na sua apresentação, em cada localidade.

Acresce, ainda, notar a existência de matérias que se sujeitam simultaneamente à
regulamentação pelas três ordens estatais, dada a sua repercussão no âmbito
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federal, estadual e municipal. Exemplos típicos dessa categoria são o  e a trânsito
 sobre as quais dispõem a União ( : Código Nacionalsaúde pública, regras gerais

de Trânsito, Código Nacional de Saúde Pública), os Estados ( :regulamentação
Regulamento Geral de Trânsito, Código Sanitário Estadual) e o Município (

: estacionamento, circulação, sinalização, etc.; regulamentosserviços locais
 Isso porque sobre cada faceta do assunto há um interesse sanitários municipais).

 de uma das três entidades governamentais.predominante

Quando essa predominância toca ao Município, a ele cabe regulamentar a

matéria, como assunto de seu interesse local .
[1]

 (Grifamos).

Em outra perspectiva, nos casos submetidos ao Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima – ao
examinar o art. 30, I, da Constituição Federal – sufragou idêntico entendimento ao alcance do termo
“interesse local”, por meio dos seguintes fundamentos constantes dessas decisões: (i) “o estabelecimento
de horário de funcionamento do comércio local é inerente à autonomia municipal conferida pela

Constituição ao município para tratar de assunto de seu peculiar interesse (art. 30, I)” , e (ii) “compete
[2]

ao Município editar lei proibitiva de  de veículos sobre calçadas, meios-fios, passeios,estacionamento

canteiros e áreas ajardinadas, inclusive cominando as respectivas multas” .
[3]

Dessa maneira, a doutrina e a jurisprudência se aliam no entendimento de que regras relacionadas aos
locais de estacionamento são de competência dos Municípios.

Isso porque essas medidas são de típico interesse local, já que somente as autoridades municipais
poderiam adequá-las às especificidades de uma determinada área, de acordo com seu índice populacional,
sua organização administrativa, dentre outros dados que somente o ente local possuiria de forma
adequada.

Não é por outro motivo que o Código de Trânsito Brasileiro determina no art. 24 que compete aos órgãos
e entidades executivas de trânsito dos Municípios, no âmbito de suas circunscrições, o que se segue:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento
e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de
Polícia de Trânsito;

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por
infrações de circulação,  e parada previstas nesteestacionamento
Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

X - implantar, manter e operar sistema de  rotativoestacionamento
pago nas vias;

Destarte, fica cristalino que a matéria constante no artigo 5º da presente proposição é de
competência dos municípios e não dos Estados membros.

Diante do exposto, concluímos que o presente projeto, uma vez feita a supressão acima citada,
encontrar-se-á em sintonia com os ditames constitucionais.

 

CONCLUSÃO
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 Destarte, opinamos à egrégia Comissão de Constituição, Justiça e Redação pelo parecer FAVORÁVEL
à regular tramitação da presente propositura legal,  com a ressalva de que seja SUPRIMIDO o artigo 5º,

 violaria o princípio da Tripartição dos Poderes,tendo em vista que a manutenção do mesmo
infringindo, portanto o art. 2º da Carta Magna da República e art. 3º da Constituição Estadual.  

   É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

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

 

[1]  Direito municipal brasileiro, 12. ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 135.In

[2] STF – 1ª Turma – RE 167.995-6/SP – Rel. Min. Ilmar Galvão, decisão: 6-5-1997. RTJ 748/161;
“Súmula vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de
estabelecimento comercial. Aprovada pelo Plenário do STF em 11/03/2015”

[3] STF – 2ª Turma – AgRg em RE 191.363-1/SP – Rel. Min. Ilmar Galvão, decisão: 29-4-2005.

 

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral, em exercício.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado LEONARDO ARAÚJO

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 LEONARDO ARAÚJO

PARECER
20/12/2021

O PROJETO DE INDICAÇÃO Nº. 439/2021, DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES, QUE, INSTITUI O PROGRAMA "PRAIA PARA TODOS"
NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, VISANDO GARANTIR E FACILITAR A
ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS PRAIAS
LITORÂNEAS.

 

O Projeto de Indicação está em consonância com os ditames expressos na Constituição Federal de 1988
(CF), especificamente no art. 25, § 1º, o qual versa que são reservadas aos Estados as competências que
não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Além disso, a proposição se encontra em equilíbrio com o
disposto no art. 14, I, da Constituição do Estado do Ceará.

 

Este projeto tem por finalidade promover o programa “Praia para todos” visando garantir e facilitar a
acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência física nas prais litorâneas.

 

O parlamentar, na justificativa da proposição, ressalta que embora estas mudanças já sejam realidades em
nosso cotidiano, as pessoas com deficiência, em especial as portadoras de deficiência motora, não
dispõem de plenas condições no que diz respeito ao lazer.

 

 

No entanto, para que a propositura possa tramitar regularmente nesta Casa Legislativa, faz-se
imprescindível que sejam feitas adaptações em seu conteúdo, a fim de afastar a ofensa à Tripartição dos
Poderes, infringindo, portanto o art. 2º da Carta Magna da República e art. 3º da Constituição Estadual, o

 .que compreende a supressão do artigo 5º do referido Projeto de Indicação
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Ante o exposto, somos de   a regular tramitação deste Projeto, PARECER FAVORÁVEL com a ressalva
 de que seja suprimido o artigo 5º, a fim de respeitar essa tripartição.

DEPUTADO LEONARDO ARAUJO

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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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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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
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COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 439/2021

 

INSTITUI O PROGRAMA “PRAIA PARA TODOS”
NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, VISANDO
GARANTIR E FACILITAR A ACESSIBILIDADE ÀS
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA NAS PRAIAS LITORÂNEAS

 

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 439/2021
tem como sugestão instituir o programa “Praia para Todos” no âmbito do Estado do Ceará, visando
garantir e facilitar a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência física nas praias litorâneas.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, pelo menos 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de
deficiência. Este número representa cerca de 20% de toda a nossa população. Ao longo dos anos,
muitos foram os avanços e direitos para proporcionar o bem estar das pessoas portadoras de
deficiência, tais como calçadas acessíveis em vias públicas, reformulação em projetos para a
construção civil e entrada acessível nos meios de transportes.”
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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 com modificação e supressão à sua tramitação.

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

        

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

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

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

Referido Projeto de Indicação tem como sugestão instituir o programa “Praia para Todos” no âmbito do
Estado do Ceará, visando garantir e facilitar a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência física
nas praias litorâneas.

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

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 439/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)

25 de 28



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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CTASP, CDHC E COFT

  Autor:  99767 - DEP ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99767 - DEP ELMANO FREITAS

  Data da criação:  14/03/2022 10:50:56  Data da assinatura:  14/03/2022 10:51:00

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

5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 22/02/2022

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA; 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

26 de 28



  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 10:13:52  Data da assinatura:  15/03/2022 16:29:01

PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
15/03/2022

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO 8ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM
24 DE FEVEREIRO DE 2022.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022.
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 1 4/2022/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 24 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:

207/2021, de autoria do deputado Ferreira Aragão;
413/2021, de autoria do deputado Tony Brito;
439/2021, de autoria do 4~utado André Fernandes;
450/2021, de autoria do detiàtado Guilhenne Sampaio.
Atenciosamente,

Deputado
PRE~ ‘ENTE

7—.
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