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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
08/02/2021

Dispõe sobre a instalação de unidade do Instituto Médico
Legal – IML no município de Jucás-CE.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a realizar instalação de Unidade do Instituto Médico
Legal - IML no município de Jucás-CE.

Art. 2º – Ficam criados os cargos necessários para seu eficiente funcionamento, cabendo à Secretaria de
Segurança Pública e Defesa Social do Estado designar os servidores necessários para o desenvolvimento
de suas atribuições.

Art. 3º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.

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

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo do Estado do Ceará a realização
instalação de unidade do Instituto Médico Legal – IML no município de Jucás-CE. A prestação desse
serviço mostra-se necessária visto que a cidade de Jucás, localizada na Região Centro Sul do Estado,
quando necessita dos serviços realizados pelo IML, tem que esperar o deslocamento da equipe
instalada em Iguatu-CE.

Ocorre que além da Jucás, o Instituto Médico Legal de Iguatu atende ainda várias outras demandas
provenientes de outras cidades localizadas na Região Centro Sul do Estado, fato que acaba por
sobrecarregar a unidade.

Vale destacar que quando há a necessidade de realização de perícia em corpo oriundo de Jucás, os
familiares ficam na expectativa do deslocamento de equipe de outro município, fato que gera maior
tristeza e constrangimento por parte dos familiares que ali esperam.
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Ademais, outro motivo importante, é a necessidade de realização de corpo de delito em pessoas que
adentrarão estabelecimentos prisionais e também aquelas pessoas vítimas de violência, inclusive
vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, como forma de expandir a prestação de tal serviço,
inclusive nos municípios do interior cearense, torna-se necessária a aprovação do presente projeto.

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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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
12/02/2021

LIDO NA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 11
DE FEVEREIRO 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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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 017/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

EMENTA: DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO
INSTITUTO MÉDICO LEGAL IML NO MUNICÍPIO DE JUCÁS

        CE.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará encaminha
para análise e pronunciamento desta Procuradoria, o Projeto de Indicação cujo número, autoria e ementa
constam em epígrafe.

          A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a realizar instalação de
Unidade do Instituto Médico Legal - IML no município de Jucás-CE.

Art. 2º – Ficam criados os cargos necessários para seu eficiente
funcionamento, cabendo à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social
do Estado designar os servidores necessários para o desenvolvimento de
suas atribuições.

Art. 3º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias.

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

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

“A presente proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo do Estado do Ceará a
realização instalação de unidade do Instituto Médico Legal – IML no município de Jucás-CE. A
prestação desse serviço mostra-se necessária visto que a cidade de Jucás, localizada na Região
Centro Sul do Estado, quando necessita dos serviços realizados pelo IML, tem que esperar o
deslocamento da equipe instalada em Iguatu-CE.
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Ocorre que além da Jucás, o Instituto Médico Legal de Iguatu atende ainda várias outras demandas
provenientes de outras cidades localizadas na Região Centro Sul do Estado, fato que acaba por
sobrecarregar a unidade.

Vale destacar que quando há a necessidade de realização de perícia em corpo oriundo de Jucás, os
familiares ficam na expectativa do deslocamento de equipe de outro município, fato que gera maior
tristeza e constrangimento por parte dos familiares que ali esperam.

Ademais, outro motivo importante, é a necessidade de realização de corpo de delito em pessoas que
adentrarão estabelecimentos prisionais e também aquelas pessoas vítimas de violência, inclusive
vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, como forma de expandir a prestação de tal serviço,
inclusive nos municípios do interior cearense, torna-se necessária a aprovação do presente projeto.”

          É o relatório. Opino.

Preliminarmente, importa destacar, no que concerne a competência legislativa, que os Estados
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do
Ceará exerce, em seu território, as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas
pela Constituição Federal (CF/88, art. 25,  e § 1º), :caput ipsis litteris

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

 § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

A 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 moralidade, à publicidade, à eficiência e à probidade
administrativa, respectivamente.

            Desse modo, verifica-se que a presente propositura, dispor sobre a instalação a de Unidade do
Instituto Médico Legal - IML no município de Jucás-CE, versa sobre matéria cuja iniciativa legislativa

, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, queé privativa do chefe do Governador do Estado
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:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta,
autárquica e fundacional, e de empregos nas empresas públicas e sociedades
de economia mista prestadoras de serviços públicos, ou aumento de sua
remuneração;

(....)
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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
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;

Observa-se então, que somente o Chefe do Executivo Estadual poderia propor Lei atinente a
atribuições das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da competência garantida
por aqueles artigos da Constituição Estadual, cita-se, meramente para ilustrar nosso entendimento,

 Lei n° 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo,a
altera a estrutura da administração estadual, promove a extinção e criação de cargos de direção e
assessoramento superior e dá outras providências.

Tanto é assim, que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembleia Legislativa fazê-lo,
ainda que em acréscimo.

Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 16.710, de 21/12/2018,
atualizada pelas Lei Nº 16.863 de 16/04/2019 e Lei Nº 16.863 de 03/06/219:

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

Preceitua o artigo 6º, incisos I, 1, 3, 3.6, da supracitada Lei:

Art. 6º. O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte estrutura
organizacional básica:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria

(...)

3. Secretarias de Estado                

(...)
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3.6. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social;

(...)

Por sua vez, a matéria é determinada nos artigos 25 e 30, (TÍTULO IV - DAS SECRETARIAS DE
ESTADO - Capítulo VI - DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL)
da supracitada Lei dispõe que compete:

Art.25.   Compete à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social:

I -        zelar pela ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do
patrimônio, no que diz respeito às atividades de segurança pública,
coordenando, controlando e integrando as ações da Polícia Civil, da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Perícia Forense do Estado do
Ceará, da   Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará e da
Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública que passam
a denominar-se Órgãos da Segurança Pública e Defesa Social;

II -    assessorar o Governador do Estado na formulação de diretrizes e da
política de garantia e manutenção da ordem pública e defesa social;

III -  realizar estudos para subsidiar a elaboração, acompanhamento e
avaliação das políticas públicas de prevenção à violência e contribuir na
formulação de estratégias para a Segurança Pública;

IV -      elaborar e monitorar a implantação de projetos especiais em
segurança pública;

V -   articular os assuntos relacionados à Segurança Pública junto a outros
órgãos e entidades da administração estadual e dos municípios;

VI -      exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas
finalidades nos termos do regulamento.

Art.30.      À Perícia Forense do Estado do Ceará, vinculada
operacionalmente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social,
compete:

I  - planejar, coordenar, executar, orientar, acompanhar, avaliar e/ou
controlar as atividades de perícias médico-legais,
criminalísticas,  papiloscópicas  e laboratoriais, bem como os serviços de
identificação civil e criminal, em assessoria direta ao Secretário de Defesa
Social;

II -  apoiar a atividade de polícia judiciária na prevenção e investigação de
delitos, desastres e sinistros, executando perícias e realizando pesquisas e
estudos destinados à execução dos exames de corpo de delito para
comprovação da materialidade das infrações penais e de sua autoria,
relacionados aos campos de atuação da Criminalística, Medicina Legal,
Odontologia Legal e Identificação papiloscópica;

III -    atuar, quando acionada, na produção de provas com fins
jurídico-criminais;
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IV -  articular o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos para
as áreas de medicina legal, criminalística, papiloscopia e identificação civil
e criminal;

V -    normatizar, em consonância com as diretrizes da Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social, a realização da atividade pericial de
apoio às investigações policiais;

VI -    auxiliar direta e indiretamente a Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social – SSPDS, na definição de políticas e programas que visem
reduzir os índices de criminalidade, acidentes e sinistros, ampliando a
satisfação da sociedade em relação aos serviços prestados pelos órgãos de
segurança pública;

VII -    prospectar soluções de tecnologia da informação que sejam
adequadas aos projetos e atividades da Perícia Forense e organizar o
ambiente respectivo, atendendo a requisitos de toda a estrutura
organizacional e sua ligação com outras entidades.

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

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

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

          Com efeito, percebemos que o Parlamentar proponente, 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.

          No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, 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 arts. 196, inciso II, alínea , e 215 do Regimento Interno daf
Assembléia 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;
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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.

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

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

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

                   Nesses termos, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o presente PARECER
FAVORÁVEL à regular e regimental tramitação do Projeto de Indicação nº 017/2021.

                                               É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

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

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
24/02/2021

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
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Acolho o parecer da Consultoria Jurídica, por seus próprios fundamentos.

À CCJ.

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR

12 de 24



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

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATOR NA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Usuário assinador:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Data da criação:  08/04/2021 13:49:12  Data da assinatura:  08/04/2021 13:49:24

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

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

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Osmar Baquit

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 OSMAR BAQUIT

PARECER
03/05/2021

 de autoria do deputado André Fernandes.Projeto de Indicação Nº 00017/2021

: Dispõe sobre a instalação de unidade do Instituto Médico Legal – IML no município de Jucás-CEMatéria

O projeto de , de acordo com o parecer da Procuradoria desta Casa LegislativaIndicação 00017/2021
encontra-se em harmonia com os ditames constitucionais, não apresentando nenhum impedimento a sua
tramitação. Nesses termos, emitimos parecer FAVORÁVEL à tramitação do Projeto em epígrafe.

DEPUTADO OSMAR BAQUIT

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÕES DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; DE TRABALHO,

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Bruno Pedrosa

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.
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO SERGIO AGUIAR

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO BRUNO PEDROSA

PARECER
10/05/2021

O PROJETO DE INDICAÇÃO 17/2021 DE AUTORIA DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES, 
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL IML NO
MUNICÍPIO DE JUCÁS CE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O referido Projeto de indicação está em perfeito estado e tramitação do Projeto de indicação 17/2021 na
qual está em consonância com os ditames expressos na Constituição Federal, na Constituição do estado
do Ceará e no regimento Interno desta Casa Legislativa.

Quanto aos aspectos constitucionais, este Projeto de lei encontra-se acordo com o disposto nos artigos 60,
inciso I e 58, §§ 1o e 2o, da Constituição Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional no, 18/94, de
13 de novembro de 1994 – D.O de 22.12.1994, como também, a proposição está em consonância com os
artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI, e 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará.

O Projeto de indicação 17/2021 de autoria do Deputado Andre Fernandes, está em perfeita consonância
para tramitação. Em face ao exposto somos de , está regular tramitação daPARECER FAVORÁVEL
presente proposição, em virtude da sua relevância pública e da inexistência de quaisquer óbices de
natureza constitucional, legal e regimental.

DEPUTADO BRUNO PEDROSA

DEPUTADO (A)
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COMISSÕES DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.

 
 

DEP. ELMANO FREITAS.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
18/05/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO  7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 13 DE MAIO DE 2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA  11ª (DÉCIMA
PRIMEIRA)  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 13
DE MAIO DE 2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 32/2021/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 13 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará

Assunto: Projetos de Indicação

Senhor Governador,

Comunico a Vossa Excelência o envio, por meio eletrônico, dos
Projetos de Indicação n.°s:

51/2019 e 116/2020, de autoria do deputado Acrísio Sena;
120/2019, 346/2019, 31/2020, 179/2020, 195/2020, 17/2021, 18/2021
de autoria do deputado André Fernandes;
123/2019, 430/2019, 120/2020, de autoria do deputado Soldado
Noélio;
146/2019, de autoria da deputada Augusta Brito; 58/2021, de autoria
da deputada Augusta Brito e coautoria do deputado Elmano Freitas;
127/2021, de autoria da deputada Augusta Brito e coautoria dos
deputados Antônio Granja, Guilherme Landim, Romeu Aldigueri,
Audic Mota, Aderlânia Noronha e Moisés Braz;
147/2019, 250/2019, 207/2020, de autoria do deputado Bruno
Pedrosa;
149/2019, 432/2019, 199/2020, 200/2020, 65/2021, 123/2021, de
autoria do deputado Guilherme Landim;
188/2019, 441/2019, de autoria do deputado Vitor Valim;
216/2019, 217/2019, 320/2019, 404/2019, 413/2019, 414/2019,
198/2020, 56/202 1, de autoria do deputado Delegado Cavalcante;
223/2019, 230/2019, 238/2019, de autoria do deputado Nizo Costa;
243/2019, 343/2019, de autoria do deputado Marcos Sobreira;
263/2019, 18/2020, 51/2021, de autoria da deputada Erika Amorim;
278/2019, 293/2019, 305/2019, 317/2019, 321/2019, 334/2019,
353/2019, 354/2019, 358/2019, 361/2019, 363/2019, 366/2019,
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368/2019, 372/2019, 400/2109, 412/2019, 136/2020, 15/2021,
60/202 1, 62/202 1, de autoria do deputado Tony Brito;68/2021, de
autoria do deputado Tony Brito e coautoria da deputada Fernanda
Pessoa;
287/2019, de autoria da deputada Fernanda Pessoa;
300/2019, 323/2019, 328/2019, 329/2019, 434/2019, de autoria do
deputado Eduardo Eufrásio;
310/2019, 438/2019, 440/2019, de autoria do deputado Salmito;
315/2019, 350/2019, 370/2019, de autoria do deputado Nezinho
Farias; 425/2019, de autoria do deputado Nezinho Farias e coautoria
do deputado Queiroz Filho;
319/2019, 108/2021, de autoria do deputado Dr. Carlos Felipe;
324/2019, 351/2019, de autoria da deputada Patrícia Aguiar;
406/2019, de autoria da deputada Patricia Aguiar e coautoria do
deputado Leonardo Pinheiro;
348/2019, de autoria dos deputados Manoel Duca, Romeu Aldigueri e
Nezinho Farias;
360/2019, de autoria do deputado Júlio César Filho;
437/2019, 38/2021, de autoria do deputado Davi de Raimundão;
23/2020, de autoria do deputado Queiroz Filho; 48/2021, de autoria do
deputado Queiroz Filho e coautoria da deputada Fernanda Pessoa;
26/2020, 43/202 1, de autoria da deputada Dra. Silvana;
40/2020, 124/2020, de autoria do deputado Ap. Luiz Henrique;
183/2020, de autoria do deputado Tadeu Oliveira;
204/2020, 63/202 1, de autoria do deputado Jeová Mota;
13/202 1, de autoria do deputado Leonardo Araújo e coautoria do
deputado Romeu Aldigueri;
53/2021, de autoria do deputado Fernando Santana;
92/2021, de autoria do deputado Nelinho e coautoria do deputado
Leonardo Araújo, aprovados pelo Plenário desta Assembleia
Legislativa.

Atenciosamente,

Dep idro Leitão
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