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Institui a inclusão da disciplina “Educação Digital” na
grade curricular, de forma complementar, das escolas
públicas com manutenção promovida  pelo Estado do
Ceará e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Fica incluída a disciplina “Educação Digital” na grade curricular, de forma complementar, das
escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará.

Art. 2º  A disciplina "Educação Digital" tem como objetivo ensinar das escolas públicas com–
manutenção promovida pelo Estado do Ceará, os conceitos da educação digital no que se refere ao acesso
à tecnologia, internet e inovação.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.–

 

JUSTIFICATIVA

O presente proposição tem por finalidade incluir a disciplina “Educação Digital” na grade curricular, de
forma complementar, das escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará, em razão
do mundo da internet ser realidade no interior das escolas do nosso Estado, motivo que nos faz
adaptarmos a essa mudança, prezando sempre pela ética, respeito e segurança, ainda que no universo
digital.

Notadamente, desde o surgimento da pandemia provocado pelo coronavírus (Covid-19) que obrigou as
famílias a ficarem em casa em praticar o distanciamento e isolamento social já que segundo orientações
médicas essa seria a melhor forma de conter o avanço e a propagação do vírus, os alunos foram
impedidos de frequentar a escola de forma presencial e o ensino teve que ser realizado através da rede
mundial de computadores.

Além das salas de aulas virtuais, durante esse período o lazer também teve que ter sido no ambiente
predominantemente digital, o que levou as crianças e jovens passarem grande parte do tempo na internet.
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É sabido que no mundo digital nem sempre temos um ambiente propício para a educação e formação de
crianças e adolescentes. Além disso, vivemos em uma sociedade cercada de informações por todos os
lados, entretanto mesmo que essas crianças e adolescentes sejam chamados de “nativos digitais” será que
elas estão preparadas para conviver nesse ambiente digital de forma segura?

Dessa forma, é necessário que todos os atores andem juntos: família, escola (professores) e a sociedade.
Neste diapasão, a escola não mais se restringe a exercer o seu papel de ensinar conteúdo programático.
Mais do que isso, a escola tem o dever de ensinar e educar. Educar para vida, sobretudo nos dias atuais,
onde as crianças e adolescentes têm demandado das instituições de ensino um saber universal.

Educação Digital não se resume as aulas no laboratório de informática. Vai além. É formar cidadãos
digitais ensinando que a internet não é “terra de ninguém” que existem direitos e deveres a serem
seguidos, que existem regras de conduta para acessar aquele ambiente e que caso tais normas não sejam
cumpridas, poderão haver sanções e penalidades. Assim, não é atoa que a lei federal nº 12.965, de 23 de
abril de 2014, estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, em
razão da necessidade de regulamentação.

Vejamos que a Educação Digital é muito mais que apenas acesso à tecnologia, educar na era digital é
tornar o ser humano educado digitalmente. Por isso que o universo digital deve ser batizado por ética,
respeito e segurança. E para deixar o mundo digital para nossos jovens mais seguros é necessário preparo,
conhecimento, uso seguro da internet e noções de cidadania digital.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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CUMPRIR PAUTA. 
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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 LEI N° 000290/2020

AUTORIA: Dep. André Fernandes

EMENTA: “Institui a inclusão da Disciplina “Educação Digital” na grade curricular, de
forma complementar, das Escolas Públicas com manutenção promovida pelo Estado do
Ceará e dá outras providências.”

PARECER

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 Excelentíssimo SenhorProjeto de Lei nº 000290/2020
Deputado , que: André Fernandes “Institui a inclusão da Disciplina “Educação Digital” na grade
curricular, de forma complementar, das Escolas Públicas com manutenção promovida pelo Estado
do Ceará e dá outras providências.”

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

“Art. 1º – Fica incluída a disciplina “Educação Digital” na grade curricular, de
forma complementar, das escolas públicas com manutenção promovida pelo
Estado do Ceará.

Art. 2º – A disciplina "Educação Digital" tem como objetivo ensinar das escolas
públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará, os conceitos da
educação digital no que se refere ao acesso à tecnologia, internet e inovação.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

2. JUSTIFICATIVA: 

Justifica o ilustre Parlamentar que:
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“O presente proposição tem por finalidade incluir a disciplina “Educação
Digital” na grade curricular, de forma complementar, das escolas públicas com
manutenção promovida pelo Estado do Ceará, em razão do mundo da internet ser
realidade no interior das escolas do nosso Estado, motivo que nos faz adaptarmos
a essa mudança, prezando sempre pela ética, respeito e segurança, ainda que no
universo digital.

Notadamente, desde o surgimento da pandemia provocado pelo coronavírus
(Covid-19) que obrigou as famílias a ficarem em casa em praticar o
distanciamento e isolamento social já que segundo orientações médicas essa
seria a melhor forma de conter o avanço e a propagação do vírus, os alunos
foram impedidos de frequentar a escola de forma presencial e o ensino teve que
ser realizado através da rede mundial de computadores.

Além das salas de aulas virtuais, durante esse período o lazer também teve que
ter sido no ambiente predominantemente digital, o que levou as crianças e jovens
passarem grande parte do tempo na internet.

É sabido que no mundo digital nem sempre temos um ambiente propício para a
educação e formação de crianças e adolescentes. Além disso, vivemos em uma
sociedade cercada de informações por todos os lados, entretanto mesmo que
essas crianças e adolescentes sejam chamados de “nativos digitais” será que elas
estão preparadas para conviver nesse ambiente digital de forma segura?

Dessa forma, é necessário que todos os atores andem juntos: família, escola
(professores) e a sociedade. Neste diapasão, a escola não mais se restringe a
exercer o seu papel de ensinar conteúdo programático. Mais do que isso, a escola
tem o dever de ensinar e educar. Educar para vida, sobretudo nos dias atuais,
onde as crianças e adolescentes têm demandado das instituições de ensino um
saber universal.

Educação Digital não se resume as aulas no laboratório de informática. Vai
além. É formar cidadãos digitais ensinando que a internet não é “terra de
ninguém” que existem direitos e deveres a serem seguidos, que existem regras de
conduta para acessar aquele ambiente e que caso tais normas não sejam
cumpridas, poderão haver sanções e penalidades. Assim, não é a toa que a lei
federal nº 12.965, de 23 de abril de 2014, estabeleceu princípios, garantias,
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, em razão da necessidade de
regulamentação.

Vejamos que a Educação Digital é muito mais que apenas acesso à tecnologia,
educar na era digital é tornar o ser humano educado digitalmente. Por isso que o
universo digital deve ser batizado por ética, respeito e segurança. E para deixar
o mundo digital para nossos jovens mais seguros é necessário preparo,
conhecimento, uso seguro da internet e noções de cidadania digital.”

3. ASPECTOS LEGAIS

 A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis

“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”.

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, ”:“in verbis
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“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

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

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“   ”ex vi legis

“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação”

 

 

3.1 – DA INICIATIVA DE LEIS

A iniciativa de leis pelo Parlamento Estadual está prevista no art. 60, inciso I, Constituição Estadual:

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

            I - aos deputados  estaduais”

3.2 – DO PROCESSO LEGISLATIVO

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in verbis:

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

(.....)

III – leis ordinárias”

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

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

(.....)

II – projeto:

(.....)

b) de lei ordinária;

(.....)

“Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:”
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(.....)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência
do Poder legislativo, com a sanção do Governador do Estado”

4. DO PARECER

4.1 – DAS COMPETÊNCIAS E DA MATÉRIA

O projeto em estudo, conforme já fora elencado, tem por objetivo incluir a temática “Educação digital”
como tema transversal na grande complementar da rede pública de ensino do Estado do Ceará, de forma
que sejam abrangidos os conceitos de educação digital no que se refere ao acesso à tecnologia, internet e
inovação.

Observa-se, outrossim, que a matéria objeto da proposição em análise diz respeito, resumidamente, a
EDUCAÇÃO, sendo imperioso mencionar, neste diapasão, os artigos da Constituição Federal que fazem
menção à iniciativa legislativa no tocante ao assunto em foco:

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

(...)

V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à
tecnologia, à pesquisa e à inovação;

...............................................................................................

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

IX -  cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,educação,
desenvolvimento e inovação; 

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.         

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados. 

 A Constituição Estadual, por sua vez, em homenagem ao princípio da simetria, ainda no que diz respeito
à iniciativa de leis, estabelece em seus artigos 15, V, e 16, IX, a competência comum e concorrente dos
Estados para legislarem juntamente com a União e os Municípios sobre Educação, observadas as
disposições traçadas nos parágrafos 1º ao 3º, do art. 16, da Lei Maior do Estado, o que viabiliza a
regulamentação por lei Estadual do tema aqui abordado.

esta Procuradoria, na análise de Projetos de Leis similares, já emitiu Parecer no sentido da possibilidade
do Parlamento Estadual deflagar a iniciativa de leis para a inclusão de disciplina nas grades curriculares
das escolas da rede pública de ensino do Estado, a exemplo do Parecer emitido no PL nº 145/2019, que
desarquivou o Projeto de Lei nº 153/2016, que, por sua vez, dispõe sobre a inclusão da disciplina de
prevenção e combate à violência contra a mulher e familiar como conteúdo a ser incluído na grade
curricular das escolas públicas mantidas pelo Governo do Estado do Ceará.
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Na oportunidade, o posicionamento foi fundamentado nos artigos 24, IX da CF e 16, IX, da Constituição
do Estado do Ceará, assim como no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto abaixo
transcrito:

“Ementa - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSCRIÇÃO
LITERAL DO TEXTO IMPUGNADO NA INICIAL. JUNTADA DA
PUBLICAÇÃO DA LEI NO DIÁRIO OFICIAL NA CONTRACAPA DOS AUTOS.
INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI DISTRITAL N. 1.516,
DE 1997. EDUCAÇÃO: SEGURANÇA NO TRÂNSITO. INCLUSÃO DE NOVA
DISCIPLINA NOS CURRÍCULOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE
ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DO ART. 23, XII, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. RESSALVA QUANTO A EVENTUAL ANÁLISE
DE LEGALIDADE DA CRIAÇÃO DAS DISCIPLINAS. LEI DE DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO (LEI N. 4.024/61). DISPENSA DO EXAME TEÓRICO
PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
OFENSA AO ART. 22, XI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. Não há falar-se em inépcia da inicial da ação direta de inconstitucionalidade
quando transcrito literalmente o texto legal impugnado, anexada a cópia do
Diário Oficial à contracapa dos autos.

2. É constitucional o preceito legal que inclui nova disciplina escolar nos
currículos de primeiro e segundo graus de ensino da rede pública do Distrito
Federal, conforme competência comum prevista no art. 23, XII, da Constituição
do Brasil, ressalvada a eventual análise quanto à legalidade da inclusão das
disciplinas, matéria de competência dos Conselhos de Educação Estadual e
Federal, afeta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

3. Inconstitucionalidade de artigo que dispensa do exame teórico para obtenção
de carteira nacional de habilitação os alunos do segundo grau que tenham obtido
aprovação na disciplina, sob pena de ofensa à competência privativa da União
prevista no art. 22, XI, da Constituição do Brasil.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
(Processo: ADI 1991 DF. Relator(a): EROS GRAU. Julgamento: 03/11/2004.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 03-12-2004 PP-00012 EMENT
VOL-02175-01 PP-00173 LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 44-51 RTJ VOL
00192-02 PP-00550) (Grifado)

No mesmo sentido, observa-se também o seguinte aresto jurisprudencial:

“Competência concorrente entre a União, que define as normas gerais, e os entes
estaduais e Distrito Federal, que fixam as especificidades, os modos e meios de
cumprir o quanto estabelecido no art. 24, IX, da Constituição da República, ou
seja, para legislar sobre educação. O art. 22, XXIV, da Constituição da
República enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as
diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de
competência dos Estados e do Distrito Federal.

[ADI 3.669, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-6-2007, P, DJ de 29-6-2007.]

Importante mencionar, ainda, que a União, visando uniformizar em todo o território nacional as normas
referentes ao assunto, editou a Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional. Esse diploma legal firmou que os currículos da educação infantil,
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do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

Ademais, acentuou que a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino,
projetos envolvendo os temas transversais. Vejamos o que determina o referido diploma legal:

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
dos educandos.

(...) § 7 A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de
ensino, o projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o
caput. (...)

§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na
Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho
Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação.
Por outro lado, a inclusão de disciplinas complementares, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, conforme
delineado adiante, constitui matéria de reserva legal.

Desta feita, a mera inclusão de disciplina em grade curricular (com tema transversal) não configura
matéria cuja iniciativa para deflagrar a lei seja privativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo
óbices de natureza constitucional para que a presente proposição siga o seu curso regular nesta Casa de
Leis.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, somos pelo  ao regular trâmite do projeto em análise, porPARECER FAVORÁVEL
estar em consonância com os artigos 24, IX da CF e 16, IX, da Constituição do Estado do Ceará, assim
como com as disposições da Lei nº 9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
06/11/2020

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

13 de 34



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

  Descrição:   PL 290/2020 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJR

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  09/12/2020 08:49:55  Data da assinatura:  09/12/2020 08:50:02

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
09/12/2020

De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

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

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  09/12/2020 21:44:15  Data da assinatura:  09/12/2020 21:44:40

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
09/12/2020
 

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

  Descrição:   PARECER CCJR.

  Autor:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Usuário assinador:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Data da criação:  04/05/2021 18:50:46  Data da assinatura:  04/05/2021 18:51:26

GABINETE DO DEPUTADO SALMITO

PARECER
04/05/2021

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0290/2020

 

INSTITUI A INCLUSÃO DA DISCIPLINA “EDUCAÇÃO
DIGITAL” NA GRADE CURRICULAR, DE FORMA
COMPLEMENTAR, DAS ESCOLAS PÚBLICAS COM
MANUTENÇÃO PROMOVIDA PELO ESTADO DO
CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autoria: Dep. André Fernandes.

 

I – RELATÓRIO

               

Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 0290/2020, de autoria do nobre Deputado André Fernandes, que
“institui a inclusão da disciplina ‘Educação Digital’ na grade curricular, de forma complementar, das
escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará e dá outras providências”.

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 Lei, uma vez que existem previsões constitucionais que admitem a tramitação da matéria por
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esta via. A matéria em análise versa sobre educação, ciência e tecnologia, tratando-se de tema de
competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, sendo fundamental
transcrever o que dispõe a Constituição Federal no art. 24, inciso IX, §§ 1º, e 2º, :in verbis

 

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

( . . . )
IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;

(...)

§1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados.”

 

É importante observar a competência de iniciativa de leis prevista no Art. 60, inciso I, da Constituição
Estadual do Ceará, nestes termos:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de Lei:

I – aos Deputados Estaduais;

(…)”

 

É importante é salientar que a competência supracitada é remanescente ou residual, ou seja, cabe aos
Deputados Estaduais a iniciativa de leis em assuntos não atribuídos aos legitimados no Art. 60, incisos II,
III, IV, V, VI, §2  e suas alíneas.o

Nesse aspecto, o projeto em questão não fere a competência do Governador do Estado do Ceará, no que
se refere à iniciativa legislativa sobre as matérias elencadas no Art. 60, §2  e suas alíneas da Constituiçãoo

Estadual. Além disso, não trata de matéria relacionada à competência privativa do Chefe do Poder
Executivo, elencadas no artigo 88, incisos III e IV, da Carta Magna Estadual:

 

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

(...)

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

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

 

Podemos observar, portanto, que a Constituição Estadual não reserva ao Chefe do Executivo a
competência de iniciar o processo legislativo da matéria em análise.

No que se refere a projeto de lei, assim prevê o Art. 58, inciso III, da Constituição Estadual:

 

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

(...)

III – leis ordinárias;”

 

No mesmo sentido dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II 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:

(…)

b) de lei ordinária;

(…)

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:

(…)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias do Poder
Legislativo, com a sanção do Governador do Estado;”

 

Assim, destacamos que o Projeto de Lei 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
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Diante das considerações expostas, no que nos compete analisar, apresentamos PARECER
 ao Projeto de Lei nº 0290/2020.FAVORÁVEL

É o nosso parecer.

DEPUTADO SALMITO

DEPUTADO (A)
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EMENDA MODIFICATIVA N.º 01 /2021    

 

 

AO PROJETO DE LEI Nº 290/2020 DE AUTORIA DO DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES 

 

 

MODIFICA A EMENTA E OS ARTSIGOS 1º E 

2º DO PROJETO DE LEI Nº 290/2020, DE 

AUTORIA DO DEPUTADO ANDRÉ 

FERNANDES. 

 

 

Art. 1º – Ficam modificados a ementa e os artigos 1º e 2º do Projeto de Lei nº 290/2020, ficando os 

textos com a seguinte redação: 

 

INSTITUI A INCLUSÃO DO TEMA TRANSVERSAL 

“EDUCAÇÃO DIGITAL” NA GRADE CURRICULAR, 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS COM MANUTENÇÃO 

PROMOVIDA PELO ESTADO DO CEARÁ E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Art. 1º – Fica incluído o tema transversal “Educação Digital” na grade curricular 

das escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará.  

Art. 2º – O tema transversal "Educação Digital" tem como objetivo ensinar nas 

escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará, os conceitos da 

educação digital no que se refere ao acesso à tecnologia, internet e inovação. 

 

 

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

 

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em 

11 de maio de 2021.     

 

 

JúlioCésar Filho 

Deputado Estadual – Cidadania 

LÍDER DO GOVERNO 
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JUSTIFICATIVA 

 

 As modificações propostas têm como objetivo adequar o projeto a entendimento do 

Conselho Nacional de Educação já tratado nos Pareceres CNE/CEB 30/2000, 06/2001 e 24/2002, e 

resumindo no fato de que “o Poder Legislativo não integra o Sistema de Ensino brasileiro, cabendo 

unicamente a este último, seja Federal, Estadual ou Municipal, a competência para legislar sobre o 

currículo dos estabelecimentos de ensino, conforme os Artigos 9 § 1º, 10, inciso V e 11, inciso III 

da Lei 9.394/96(LDB).  

Apesar deste posicionamento o Conselho reconhece os chamados temas transversais 

que propomos ao autor do projeto como alternativa à criação de mais uma disciplina.  Os temas 

transversais, de acordo com o Ministério da Educação “são temas que estão voltados para a 

compreensão e para a construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados 

com a vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio da participação política. Isso significa 

que devem ser trabalhadas, de forma transversal, nas áreas e/ou disciplinas já existentes. Os temas 

transversais são assim adjetivados por não pertencerem a nenhuma disciplina específica, mas 

atravessarem todas elas como se a todas fossem pertinentes. 

Desta forma, compete à União, na figura do Ministério da Educação e do Conselho 

Nacional de Educação, em parceria com os demais entes federados buscar as modificações 

necessárias à estrutura curricular do ensino médio. 

 

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta 

emenda. 

 

     SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em 

11 de maio de 2021.     

                    

JúlioCésar Filho 

Deputado Estadual – Cidadania 

LÍDER DO GOVERNO 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANETES
DATA EMISSÃO: 20/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

      

8ª REUNIÃO  ORDINÁRIA     Data 12/05/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
13/05/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

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

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DE EDUCAÇÃO E DE

ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocésar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emendas: NÃO

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

Redação: SIM.                 

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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Memo. nº 0018/2021                                                                     Fortaleza, 12 de maio de 2021. 
  
 
Do: Gabinete da Liderança do Governo - Deputado Estadual Júlio César Filho.  
 
Para: Exmo. Sr. Carlos Alberto Aragão, Diretor do Departamento Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará. 
 
 

Assunto: Solicitação de retirada de emenda 

 

 

Senhor Diretor, 

 

Venho através do presente, solicitar providências para que seja retirada de 

tramitação a emenda modificativa de nossa autoria, nº 01 ao Projeto de Lei nº 00290/2020, de 

autoria do Deputado André Fernandes.  

  

Aproveitando o ensejo, renovo os votos de estima e consideração. 

 

               Atenciosamente, 

 

 
JúlioCésar Filho 

Deputado Estadual – Cidadania  
LÍDER DO GOVERNO 
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
18/05/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DE EDUCAÇÃO E
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 290/2020

 

INSTITUI A INCLUSÃO DA DISCIPLINA
EDUCAÇÃO DIGITAL NA GRADE CURRICULAR,
DE FORMA COMPLEMENTAR, DAS ESCOLAS
PÚBLICAS COM MANUTENÇÃO PROMOVIDA
PELO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

      

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do , proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual institui aProjeto de Lei nº 290/2020
inclusão da disciplina Educação Digital na grade curricular, de forma complementar, das escolas públicas
com manutenção promovida pelo Estado do Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Lei o autor destaca que "O presente proposição tem por finalidade incluir
a disciplina “Educação Digital” na grade curricular, de forma complementar, das escolas públicas
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com manutenção promovida pelo Estado do Ceará, em razão do mundo da internet ser realidade no
interior das escolas do nosso Estado, motivo que nos faz adaptarmos a essa mudança, prezando sempre
pela ética, respeito e segurança, ainda que no universo digital.”

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 na data de 12 de
maio de 2021, aprovou o Projeto de Lei em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator designado
pela CCJR), que apresentou parecer favorável.

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 Lei ora examinado.

Referido Projeto de Lei institui a inclusão da disciplina “Educação Digital” na grade curricular, de forma
complementar, das escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará e dá outras
providências

A matéria dispõe acerca de objeto com pleno mérito, buscando instituir a matéria de educação digital na
grade curricular de escolas públicas estaduais, como forma de auxiliar nas políticas públicas.

Entretanto, sugerimos a modificação da ementa e dos artigos 1º e 2º da proposição, ficando o texto:

INSTITUI A INCLUSÃO DO TEMA TRANSVERSAL
EDUCAÇÃO DIGITAL, NA GRADE CURRICULAR, DAS
ESCOLAS PÚBLICAS COM MANUTENÇÃO PROMOVIDA
PELO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

Art. 1º – Fica incluído o  “Educação Digital” na gradetema transversal
curricular das escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará.

 

Art. 2º – O  "Educação Digital" tem como objetivo ensinar nastema transversal
escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará, os conceitos
da educação digital no que se refere ao acesso à tecnologia, internet e inovação.

As modificações propostas têm como objetivo adequar o projeto a entendimento do Conselho Nacional
de Educação já tratado nos Pareceres CNE/CEB 30/2000, 06/2001 e 24/2002, e resumindo no fato de que
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“o Poder Legislativo não integra o Sistema de Ensino brasileiro, cabendo unicamente a este último, seja
Federal, Estadual ou Municipal, a competência para legislar sobre o currículo dos estabelecimentos de
ensino, conforme os Artigos 9 § 1º, 10, inciso V e 11, inciso III da Lei 9.394/96(LDB).

Apesar deste posicionamento o Conselho reconhece os chamados temas transversais que propomos ao
autor do projeto como alternativa à criação de mais uma disciplina. Os temas transversais, de acordo com
o Ministério da Educação “são temas que estão voltados para a compreensão e para a construção da
realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva e com a
afirmação do princípio da participação política. Isso significa que devem ser trabalhadas, de forma
transversal, nas áreas e/ou disciplinas já existentes. Os temas transversais são assim adjetivados por não
pertencerem a nenhuma disciplina específica, mas atravessarem todas elas como se a todas fossem
pertinentes.

Desta forma, compete à União, na figura do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de
Educação, em parceria com os demais entes federados buscar as modificações necessárias à estrutura
curricular do ensino médio.

Diante do exposto, no tocante ao , de autoria do Deputado André Fernandes,Projeto de Lei n° 290/2020
apresentamos  à regularFAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO NA EMENTA E NOS ARTS. 1º E 2º,
tramitação da presente Proposição.

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
20/05/2021

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 DISCUSSÃO FINAL E VOTAÇÃO 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.

APROVADO EM VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL NA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) 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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A~scmbIciaLcgid~gj~
do Estádo do Ceará

AUTÓGIUJO DE LIU NÚMERO CENTO E DEZENOVE

INSTITUI A INCLUSÃO DO TEMA
TRANSyj~~5~~ EDUCAÇÃO DIGITAL NA
GRADE CIIRJZJcUL.~&J{ DAS ESCOLAS
PÚBLICAS COM MANUTENÇÃO PROMOVmA
PELO ESTADO DO CEARÁ.

A ASSEMJ~LE~ LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

DECRETA:

Art. 1.0 Fica incluído o tema transversal Educação Digital na gra4e curricular das
escolas públicas conrmanutenção promovida pelo Estado do Ceará.

Art. 2.° O terna transversal Educação Digital tem como objetivo ensinar nas escolas
públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará, os concéitos da educação digital no que
se refere ao acesso-à tednolo&a, internet e inovação.

Art. 3.° fla Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO ~D4\ ASSEMj~L~~~ LEGISLATpr~ DO ESTADO DO CEARÁ, em

Fortaleza, aos 13 de ku4lb de 2021.

DEP. EVANDRO LEITÃO
PRESTÕENTE
DEP. FERfl&j~.pj~j SANTANA
1.0 WCE-pR.EsmE~
DEP. FERNANTJA PESSOA
2.~ WCE-PREsJD~jq~~ (em exercício)
DEP. ANTÔNIO GRANJA.
1.0 SECRtTÁRIO
DEP. AUDIC MOTA
2.° SECRETÁRIO
DEI’. ÉItiIcô~. AMORJM
3~a SECRETÁYJA

DEI’. AP. 12Hz IÏENRJQUE -

4•0 SECRETÁRIO
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TAUÁ

CAPS II Rua Horácio Marques, 624, José Ósimo
(88) 3437-3885

CAPS AD Av. Chermont Alves de Oliveira, 745

MACRORREGIÃO LITORAL LESTE- SEDE MACRO RUSSAS
ARACATI

CAPS II Rua Beni Carvalho, 1928
CAPS AD Rua Beni Carvalho, 1670

(88) 99739-0475 SMS

BEBERIBE

CAPS I Rua Padre Assis Portela, 75, Centro
(85) 3338-1937

ICAPUI

CAPS I
Rua Pofirios, s/n, Centro
88 -3432-1203

JAGUARETAMA

CAPS I Av Juarez de Queiroz Olimpio, 253
(88)3576-1305

LIMOEIRO DO NORTE
CAPS II Rua Evaristo Gadelha, 1070

CAPS AD Rua Coronel Antônio Joaquim, 2054, Santa Luzia

MORADA NOVA
CAPS II Rua Coronel Tibúrcio Cavalcante, 594, Girilandia

RUSSAS
CAPS II Rua Padre Alípio, 3216, Catumbela

(88) 3411-8417

Observação: no que se refere aos municípios que não constam no Anexo I, o interessado deve procurar informação e atendimento nos postos de saúde.

ANEXO II
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS ENDEREÇO/TELEFONE

UFC Rua Waldery Uchôa, Benfica / 3366-7690 e 3366-7691
Unifor-Nami Rua Desembargador Floriano Benevides, 221, Edson Queiroz / 3477-3644 e 3477-3643.

Estácio Rua Elizeu Uchoa Beco, 600, Patrolino Ribeiro 3270-6798.
Instituto Bia Dote Avenida Barão de Studart, 2360, 11º andarAldeota / 3264-2992.

Clínica Integrada Unifametro Rua Liberato Barroso, 1503 3206-6433

*** *** ***
LEI Nº17.500, 25 de maio de 2021.
(Autoria: Marcos Sobreira coautoria Bruno Pedrosa)

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA DISCIPLINA “HABILIDADES DE VIDA” COMO CONTEÚDO TRANSVERSAL 
NA GRADE CURRICULAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MANTIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO 
DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica incluída a disciplina “Habilidades de Vida” como conteúdo transversal na grade curricular das escolas da rede pública mantidas pelo 

Governo do Estado do Ceará.
Art. 2.º A disciplina a que se refere o art. 1.º deverá abordar conteúdo programático voltado a minimizar os fatores de risco e promover os fatores 

de proteção, em especial em relação ao uso de drogas.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de maio de 2021. 
Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

*** *** ***
LEI Nº17.501, 25 de maio de 2021.
(Autoria: André Fernandes)

INSTITUI A INCLUSÃO DO TEMA TRANSVERSAL EDUCAÇÃO DIGITAL NA GRADE CURRICULAR DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS COM MANUTENÇÃO PROMOVIDA PELO ESTADO DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica incluído o tema transversal Educação Digital na grade curricular das escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará.
Art. 2.º O tema transversal Educação Digital tem como objetivo ensinar nas escolas públicas com manutenção promovida pelo Estado do Ceará, os 

conceitos da educação digital no que se refere ao acesso à tecnologia, internet e inovação.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de maio de 2021. 
Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

*** *** ***
LEI Nº17.502, 25 de maio de 2021.
(Autoria: Renato Roseno coautoria Augusta Brito, Romeu Aldigueri, Salmito e Elmano Freitas)

INSTITUI O DIA MARIELLE FRANCO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA 
MULHERES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica instituído o dia 14 de março como Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres.
Parágrafo único. O Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política contra Mulheres tem como objetivo dar visibilidade acerca dos variados 

tipos de agressões sofridas pelas mulheres no exercício da política, conscientizando a população da importância em coibir esses atos.
Art. 2.º A data instituída pela presente Lei passa a constar do Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de maio de 2021. 
Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

*** *** ***
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