
Nº da proposição
00004/2020

Data de autuação
03/02/2020

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE INDICAÇÃO

Autor: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

Ementa:

DISPÕE SOBRE FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO NO ENTORNO DAS RODOVIAS ESTADUAIS
DO ESTADO DO CEARÁ.

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE VIAÇÃO TRANSP. E DESENV. URBANO
COMISSÃO DE IND. E COMERCIO, TURISMO E SERVIÇOS
COMISSÃO DE TRAB. ADM. E SERVIÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE INDICAÇÃO

  Descrição:  
DISPÕE SOBRE FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO NO ENTORNO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DO ESTADO
DO CEARÁ.

  Autor:  32127 - ROGERES AUGUSTO ALBUQUERQUE MOURA

  Usuário assinador:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Data da criação:  29/01/2020 14:56:09  Data da assinatura:  29/01/2020 14:57:53

GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
29/01/2020

DISPÕE SOBRE FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO
NO ENTORNO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DO
ESTADO DO CEARÁ.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º. Institui a padronização das barracas construídas no entorno das Rodoviais Estaduais do Ceará,
sendo assegurada ainda a manutenção e custeio pelo Governo do Estado do Ceará.

I – Aqueles que já possuem barracas no entorno das Rodovias Estaduais terão direito a troca pelas
barracas padronizadas que trata esta lei.

II – Terão direito também as barracas padronizadas, aqueles que ainda não tiverem o empreendimento
construído, mas que demonstrarem o interesse de iniciar a comercialização no entorno das rodovias.

Parágrafo único – As barracas padronizadas que trata este artigo serão construídas em material de fácil
remoção, para fins de preservação do meio ambiente.

Art. 2º. Obrigatoriamente, serão beneficiários das barracas padronizadas, os agricultores e demais
vendedores que realizam o comércio de produtos extraídos manualmente das matas de cada região.

Parágrafo único – Serão considerados produtos, as frutas, os artesanatos de madeira ou cerâmica, e
demais alimentos colhidos manualmente da respectiva região onde estão sendo comercializados.

Art. 3°. Todo custeio e manutenção das barracas padronizadas será realizado pelo Governo do Estado do
Ceará por meio da sua competente secretaria estadual, sendo vedada a cobrança de qualquer valor por
parte dos agricultores e vendedores.

Art. 4º. Para melhor segurança dos abrangidos por esta lei, as barracas padronizadas serão construídas
dentro dos limites mínimos de distanciamento das Rodovias Estaduais do Ceará.

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA
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A presente proposição tem por objetivo que os agricultores que realizam, no entorno das Rodovias
Estaduais do Ceará, a venda de produtos, em especial os frutos, legalmente extraídos das matas e
propriedades da região onde vivem, obtenham barracas padronizadas.

Na Região do Cariri cearense, em especial nas estradas da Chapada do Araripe, é comum nos
depararmos com estruturas improvisadas de vendas de alimentos, inclusive, o pequi. A riqueza, em
termos de natureza, que a região fora contemplada, condicionada com a enorme fartura de frutas
colhidas das comunidades de onde vivem, fomenta a forte cultura extrativista na Chapada do Araripe.

Além desta, podemos citar outras várias regiões espalhadas por todo Estado do Ceará que se destacam
pela cultura do extrativismo, razão pela qual necessitam de maior atenção e suporte por parte da
Administração Pública Estadual.

Nesse sentido, a proposição se debruça ainda em instituir que o custeio e manutenção das barracas será
realizado pelo Governo do Estado do Ceará, sendo proibida a cobrança de qualquer em desfavor dos
agricultores que serão beneficiados com as barracas padronizadas.

Destaca-se ainda que as barracas padronizadas serão construídas respeitando os limites de
distanciamento até as rodovias, conforme dispõe as leis de trânsito em vigor, bem como serão
utilizados materiais ponham em risco o meio ambiente.

Portanto, ante ao 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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MATÉRIA: DISPÕE SOBRE FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO NO
ENTORNO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

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 004/2020
Senhor Deputado André Fernandes, que “DISPÕE SOBRE FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO NO
ENTORNO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DO ESTADO DO CEARÁ”.

 

 

I - DO PROJETO
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Dispõem os artigos da presente propositura:

 

 

PROJETO DE LEI N.º 004/2020

“DISPÕE SOBRE FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO NO ENTORNO DAS
“.RODOVIAS ESTADUAIS DO ESTADO DO CEARÁ

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º. Institui a padronização das barracas construídas no entorno das Rodoviais
Estaduais do Ceará, sendo assegurada ainda a manutenção e custeio pelo Governo do
Estado do Ceará.

I – Aqueles que já possuem barracas no entorno das Rodovias Estaduais terão direito a
troca pelas barracas padronizadas que trata esta lei.

II – Terão direito também as barracas padronizadas, aqueles que ainda não tiverem o
empreendimento construído, mas que demonstrarem o interesse de iniciar a
comercialização no entorno das rodovias.

Parágrafo único – As barracas padronizadas que trata este artigo serão construídas em
material de fácil remoção, para fins de preservação do meio ambiente.

 

Art. 2º. Obrigatoriamente, serão beneficiários das barracas padronizadas, os agricultores
e demais vendedores que realizam o comércio de produtos extraídos manualmente das
matas de cada região.

Parágrafo único – Serão considerados produtos, as frutas, os artesanatos de madeira ou
cerâmica, e demais alimentos colhidos manualmente da respectiva região onde estão
sendo comercializados.

 

Art. 3°. Todo custeio e manutenção das barracas padronizadas será realizado pelo
Governo do Estado do Ceará por meio da sua competente secretaria estadual, sendo
vedada a cobrança de qualquer valor por parte dos agricultores e vendedores.

 

Art. 4º. Para melhor segurança dos abrangidos por esta lei, as barracas padronizadas
serão construídas dentro dos limites mínimos de distanciamento das Rodovias Estaduais
do Ceará.

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANDREA FERNANDES

DEPUTADO 
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 II - JUSTIFICATIVA

 

Na justificativa do presente Projeto de Indicação o Nobre Deputado destaca o seguinte: “A presente
proposição tem por objetivo que os agricultores que realizam, no entorno das Rodovias Estaduais do
Ceará, a venda de produtos, em especial os frutos, legalmente extraídos das matas e propriedades da
região onde vivem, obtenham barracas padronizadas.

Na Região do Cariri cearense, em especial nas estradas da Chapada do Araripe, é comum nos depararmos
com estruturas improvisadas de vendas de alimentos, inclusive, o pequi. A riqueza, em termos de
natureza, que a região fora contemplada, condicionada com a enorme fartura de frutas colhidas das
comunidades de onde vivem, fomenta a forte cultura extrativista na Chapada do Araripe.

Além desta, podemos citar outras várias regiões espalhadas por todo Estado do Ceará que se destacam
pela cultura do extrativismo, razão pela qual necessitam de maior atenção e suporte por parte da
Administração Pública Estadual.

Nesse sentido, a proposição se debruça ainda em instituir que o custeio e manutenção das barracas será
realizado pelo Governo do Estado do Ceará, sendo proibida a cobrança de qualquer em desfavor dos
agricultores que serão beneficiados com as barracas padronizadas.

Destaca-se ainda que as barracas padronizadas serão construídas  espeitando os limites de distanciamento
até as rodovias, conforme dispõe as leis de trânsito em vigor, bem como serão utilizados materiais
ponham em risco o meio ambiente.

Portanto, ante ao 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”.

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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Encontramos ainda na Constituição Federal a previsão de descentralização meramente administrativa,
muito mais restrita que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, “in verbis”:

 

 

“Art. 25.  organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis queOs Estados
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

 

§ 1º. São reservadas aos Estados  que não lhes sejam vedadas por estaas competências
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;”

 

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.

 

Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:
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I – aos Deputados Estaduais”

 

 

Importante observar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados
Federados que, nas palavras 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) [1].

 

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

 

O presente Projeto de Lei visa DISPÕR SOBRE FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO NO
ENTORNO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DO ESTADO DO CEARÁ, objetivando que os
agricultores que realizam, no entorno das Rodovias Estaduais do Ceará, a venda de produtos, em
especial os frutos, legalmente extraídos das matas e propriedades da região onde vivem, obtenham
barracas padronizadas.

 

No âmbito do Estado, a competência material ou administrativa ( ) Art. 23/CF e Art. 15/CE em
, cujasrelação à matéria legislativa em questão cabe à Secretaria das Cidades do Estado do Ceará

competências e iniciativas 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 das Cidades do Estado do Ceara,  tem asart. 41 da Lei Estadual n° 16.710, de 21.12.2018,
seguintes atribuições:

 

CAPÍTULO XV

DA SECRETARIA DAS CIDADES
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Art. 41.   Compete à Secretaria das Cidades:

I -    coordenar as políticas do Governo na área de saneamento, mobilidade e trânsito;

II -                    elaborar políticas articuladas com os entes federados que promovam o
desempenho regional, urbano e local, integrando ordenamento territorial,
desenvolvimento econômico e social, objetivando a melhoria da qualidade de vida da
população, com foco na redução da pobreza, das desigualdades inter-regionais;

III -              coordenar e implementar programas e projetos de desenvolvimento
urbano e de apoio ao desenvolvimento regional e local, definindo mecanismos de
acompanhamento e avaliação das ações;

IV -         conduzir e coordenar ações e projetos que contribuam para a integração
intrarregional e fortalecimento da rede de cidades;

V -      elaborar políticas, planos, programas e projetos de habitação, saneamento,
esgotamento sanitário e abastecimento d’água, dando prioridade à população de baixa
renda;

VI -                 promover a integração das ações programadas para a área de habitação e
saneamento, pelos governos Federal, Estadual e Municipal, e pelas comunidades;

VII -      patrocinar estudos e monitorar as questões relacionadas ao déficit habitacional,
que permitam a definição correta de prioridades, critérios e integração setorial;

VIII -  definir políticas de ordenamento e ocupação do território, e sugerir legislação
disciplinando a matéria;

IX -         definir e implementar a política estadual de saneamento ambiental; definir e
implementar a política estadual de mobilidade e acessibilidade urbanas;

X -   coordenar programas e ações de impacto regional;

XI -         articular-se com os municípios, o Governo Federal e entidades da sociedade
para a promoção de iniciativas de desenvolvimento regional e local integrado e
sustentável;

XII -            prestar assistência técnica aos municípios nas questões relacionadas às
políticas urbana, habitacional e de saneamento, e estimular a criação de consórcios
públicos;

XIII -     elaborar e apoiar a implementação dos planos de desenvolvimento regional e
apoiar as prefeituras municipais na elaboração de estudos, planos e projetos;

XIV -     definir modelos de gestão compatíveis com as ações de desenvolvimento local
e regional;

XV -        definir políticas, coordenar ações e implementar programas e projetos com
vistas ao ordenamento da Região Metropolitana de Fortaleza e dos aglomerados
urbanos;

XVI -          promover o mapeamento das cidades, identificando as necessidades da
regularização fundiária urbana, em parceria com os municípios;
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XVII -    promover a atividade de Regularização Fundiária Sustentável de
Assentamentos Informais em Áreas Urbanas e de empreendimentos construídos pelo
Governo do Estado do Ceará e seus órgãos ou entidades vinculadas;

XVIII -               coordenar as ações estaduais de organização e desenvolvimento das
cidades em parceria com os municípios;

XIX -     exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos
termos de Regulamento.

§ 1º  O Conselho Estadual de Trânsito do Ceará (Cetran-CE), instituído pela Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, e o Fundo Estadual de Transporte - FET, criado pela
Lei Complementar nº 45, de 15 de julho de 2004, ficam vinculados à Secretaria das
Cidades.

§ 2º O Fundo de Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará - FDU, instituído pela
Lei nº 12.252, de 11 de janeiro de 1994, fica vinculado à Secretaria das Cidades.
(grifamos).

 

 

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.

 

Entretanto, o Projeto de Indicação em tela enfoca matéria relacionada com a estrutura organizacional do
Estado, especificamente disposição e funcionamento da Administração Estadual, cuja iniciativa
legislativa é privativa do Governador do Estado do Ceará prevista no art. 88, incisos II, III e VI, da Carta
Magna Estadual, :in verbis

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

(...)

II –  e dos Comandantes da Políciaexercer, com o auxílio dos Secretários de Estado
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
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(...)

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
;”administração estadual na forma da lei

 

 

Dessa forma, o Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já sancionada, suas
atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembléia Legislativa fazê-lo, ainda que em acréscimo.

 

V – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

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.”

 

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

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

(...)

 

II – projeto:

(...)

f) de indicação;

(...)
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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.”

 

 

Outrossim,    é apenas uma “sugestão” do Poder Legislativo ao Poder Executivo, nãoa indicação
possuindo impedimento constitucional a respeito da competência legislativa para tal, e da mesma forma,
não ferindo o  “princípio da separação dos poderes” consagrado pelas Cartas Políticas Federal e Estadual
em seus artigos 2º e 3º, respectivamente.

 

VI – CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, somos de  à regular tramitação da presente propositura,PARECER FAVORÁVEL
pois a mesma se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I 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”, 206, inciso IV e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

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

 

[1] Afonso da Silva, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 589.

 

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral Adjunto.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
17/02/2020

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO SENHOR PROCURADOR-GERAL.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se à Comissão de Constituição , Justiça e Redação.
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PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
09/03/2020
 

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 Salmito

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 ANTONIO GRANJA

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

PARECER
19/11/2020

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 004/2020

 

DISPÕE SOBRE FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO NO
ENTORNO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DO ESTADO
DO CEARÁ.

Autor: Deputado André Fernandes.

 

I – RELATÓRIO

               

Trata-se da análise do Projeto de Indicação nº 004/2020, de autoria do nobre Deputado André Fernandes,
que “Dispõe sobre o fomento à comercialização no entorno das Rodovias Estaduais do Estado do Ceará”.

É o relatório.

           

II – ANÁLISE

 

Cumpre-nos salientar que neste momento do processo legislativo a análise é estritamente de legalidade,
constitucionalidade e admissibilidade da matéria, não sendo oportuna a análise de mérito.

Quanto à admissibilidade jurídico-constitucional, não se verifica nenhum óbice a regular tramitação do
Projeto de Indicação em tela, uma vez que existem previsões constitucionais que tornam imperiosa a
tramitação da matéria por esta via. É importante destacar que o assunto tratado no Projeto é de iniciativa
do Governador do Estado do Ceará, conforme dispõe a Constituição Estadual do Ceará, nestes termos:
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“Art. 60. Cabe a iniciativa de Lei:

I – aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

(…)

§2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que 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.”

 

É importante ressaltar o que dispõe o art. 88, nos incisos II, III e VI da Carta Magna Estadual:

“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;”

 

No que se refere ao Projeto de Indicação, assim dispõe o art. 58 §1º da Carta Magna Estadual, acrescido
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994, in verbis:

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

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;

III – leis ordinárias;

IV – leis delegadas;

V – decretos legislativos;

VI – resoluções.
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§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.”

 

No mesmo sentido dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno desta Casa
Legislativa (Resolução 389, de 11 de dezembro de 1996), respectivamente:

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 em projeto de lei,
de resolução, de decreto legislativo, bem como requerimento.

 

Destaca-se, portanto, que o Nobre Parlamentar apresentou Projeto de Indicação sugerindo ao Poder
Executivo medida de interesse público que não caberia em projeto de lei, de resolução, de decreto
legislativo, bem como em requerimento, não invadindo a seara do Poder Executivo, em absoluta
conformidade com os dispositivos e princípios consagrados nas Constituições Federal e Estadual.

Assim, podemos observar que o Projeto de Indicação em análise encontra-se em harmonia com os
ditames constitucionais e com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, não
havendo nenhum impedimento para sua regular tramitação.

 

III – VOTO

 

Diante das considerações expostas, no que nos compete analisar, apresentamos PARECER
 ao Projeto de Indicação nº 004/2020.FAVORÁVEL

É o nosso parecer.

DEPUTADO SALMITO

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

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

Emenda: NÃO
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Regime de Urgência: NÃO.

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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TURISMO E SERVIÇOS, E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

 

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 04/2020

 

 

 

DISPÕE SOBRE FOMENTO À
COMERCIALIZAÇÃO NO ENTORNO DAS
RODOVIAS ESTADUAIS DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

PARECER

 

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Indicação nº 04/2020, proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual dispõe
sobre fomento à comercialização no entorno das rodovias estaduais do Estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “A presente proposição tem por objetivo
que os agricultores que realizam, no entorno das Rodovias Estaduais do Ceará, a venda de produtos,
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em especial os frutos, legalmente extraídos das matas e propriedades da região onde vivem, obtenham
barracas padronizadas. Na Região do Cariri cearense, em especial nas estradas da Chapada do
Araripe, é comum nos depararmos com estruturas improvisadas de vendas de alimentos, inclusive, o
pequi. A riqueza, em termos de natureza, que a região fora contemplada, condicionada com a enorme
fartura de frutas colhidas das comunidades de onde vivem, fomenta a forte cultura extrativista na
Chapada do Araripe.”

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, às fls. 08/16, 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 realizada na data de 02 de dezembro de
2020, aprovou o Projeto de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator designado
pela CCJR), que não vislumbrou óbices legais ao projeto, e apresentou parecer favorável com
modificação 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 na 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 dispõe sobre fomento à comercialização no entorno das rodovias estaduais
do Estado do Ceará.

A matéria visa fomentar o comércio de agricultores que vendem suas mercadorias na beira da estrada,
vislumbrando a obtenção de barracas padronizadas para garantir a subsistência destes agricultores que
dependem da venda de suas mercadorias. A matéria é benéfica para o desenvolvimento do pequeno
comércio regional, o que fortalece a economia do Estado. Vale ressaltar que sua viabilidade técnica fica
sujeito 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° 04/2020, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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OFÍCIO N.º 52/2020/ALECE. 

Fortaleza, 3 de dezembro de 2020. 

 

 

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 n.ºs: 19/20, de autoria do Deputado Salmito; 96/19, de autoria da 

Deputada Fernanda Pessoa; 182/19, de autoria do deputado Soldado Noélio e 

coautoria do Deputado Ap. Luiz Henrique; 189/19, de autoria do deputado 

Gulherme Landim e coautoria do deputado Queiroz Filho; 234/19, de autoria do 

deputado Guilherme Landim e coautoria do deputado Antônio Granja; 10/20, de 

autoria do deputado Guilherme Landim; 422/19 e 41/20, de autoria do deputado 

Nezinho Farias; 450/19 e 04/20, de autoria do deputado André Fernandes, 

aprovados pelo Plenário desta Assembleia Legislativa. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Deputado José Sarto 

PRESIDENTE  
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