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PROJETO DE INDICAÇÃO
13/05/2019

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº ___/2019

DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE PROGRAMA
DE APOIO PSICOLÓGICO VOLTADO AO
ACOMPANHAMENTO DE POLICIAIS CIVIS E
MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E INSPETORES
DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
VÍTIMAS DE TRAUMAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO
FUNCIONAL.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ indica:

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer, em hospitais sob sua gestão ou, mediante
convênio, em clínicas privadas, "Programa de Apoio Psicológico e de Acompanhamento do Retorno à
Atividade Profissional", destinado a Policiais Civis e Militares, Bombeiros Militares e Inspetores de
Segurança e Administração Penitenciária, vítimas de traumas decorrentes do exercício de suas funções.

§1º. O Programa de que trata este artigo deverá ter sua gestão por coordenação própria e independente das
instituições de origem dos servidores alvo do programa, podendo ser multidisciplinar ou não.

§2º. O coordenador e demais membros da coordenação serão designados segundo critério do Executivo –
ressalvado sempre o critério de independência de sua atuação no programa.

§3º. A coordenação do programa, para o exercício de suas atribuições e cumprimento de sua finalidade,
disporá dos meios já existentes na rede pública de saúde e dos sistemas de saúde das instituições
envolvidas, bem como de convênios previamente autorizados.

Art. 2º Para o atendimento ao disposto no presente diploma, deverão as instituições de origem promover o
encaminhamento dos servidores que tenham sido submetidos a condições que possam ser classificadas
como de elevada pressão psicológica ou estresse funcional ao programa, tendo em vista a avaliação sobre
a necessidade de inclusão no Programa.
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Art. 3º Os servidores abrangidos por esta Lei, que tenham passado por traumas funcionais e não tenham
sido encaminhados ao programa, poderão - segundo critério pessoal - requerer diretamente à coordenação
do programa sua inclusão no mesmo – que, após avaliação, poderá ser autorizada ou não.

Parágrafo único: Em caso de requerimento de servidor à coordenação do programa no sentido de sua
inclusão, o indeferimento deverá ser fundamentado por laudo clínico.

Art. 4º A regulamentação desta lei, tendo em vista a aplicação do programa, obedecerá a critérios do
Poder Executivo

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ FERNANDES

DEPUTADO ESTADUAL

 

JUSTIFICATIVA

É conhecida e inegável a condição de elevado estresse funcional a que são submetidos, diuturnamente,
Policiais Civis e Militares - como consequência dos elevados índices de violência experimentados na
cidade de Fortaleza e municípios vizinhos.

Tais violências experimentadas pelos municípios cearenses são perceptíveis, inclusive, durante as ondas
de ataques, o jornal G1 notificou, em 09 de janeiro de 2019 a matéria intitulada como “onda de violência
chega a uma semana no Ceará com mais de 172 ataques, medo na população e Força Nacional nas
ruas”

Ademais, como decorrência direta dessa violência, bem como de outros problemas específicos que
afetam, diretamente, o sistema penitenciário, experimentam os Inspetores de Administração e Segurança
Penitenciária, igualmente, semelhantes níveis de tensão.

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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PLENÁRIO

DESPACHO
15/05/2019

LIDO NA 50ª (QUINQUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 15 DE MAIO DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Formulário de Protocolo para

Procuradoria

DATA

REVISÃO:
 

 

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
22/05/2019

ENCAMINHE-SE À CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA, PARA ANÁLISE E PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
29/05/2019

À Dra. Andréa Albuquerque de Lima para proceder análise e emitir parecer.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
29/05/2019

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 170 / 2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA:  DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE
PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓGICO VOLTADO AO
ACOMPANHAMENTO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES,
BOMBEIROS MILITARES E INSPETORES DE SEGURANÇA E
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA VÍTIMAS DE TRAUMAS
DECORRENTES DO EXERCÍCIO FUNCIONAL.

 

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 ExcelentíssimoProjeto de Indicação nº 170/2019
Senhor Deputado  queAndré Fernandes : “DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE
PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓGICO VOLTADO AO ACOMPANHAMENTO DE
POLICIAIS CIVIS E MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E INSPETORES DE
SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA VÍTIMAS DE TRAUMAS
DECORRENTES DO EXERCÍCIO FUNCIONAL.”

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer, em hospitais sob sua gestão ou, mediante
convênio, em clínicas privadas, "Programa de Apoio Psicológico e de Acompanhamento do Retorno à
Atividade Profissional", destinado a Policiais Civis e Militares, Bombeiros Militares e Inspetores de
Segurança e Administração Penitenciária, vítimas de traumas decorrentes do exercício de suas funções.

§1º. O Programa de que trata este artigo deverá ter sua gestão por coordenação própria e independente das
instituições de origem dos servidores alvo do programa, podendo ser multidisciplinar ou não.

§2º. O coordenador e demais membros da coordenação serão designados segundo critério do Executivo –
ressalvado sempre o critério de independência de sua atuação no programa.

§3º. A coordenação do programa, para o exercício de suas atribuições e cumprimento de sua finalidade,
disporá dos meios já existentes na rede pública de saúde e dos sistemas de saúde das instituições
envolvidas, bem como de convênios previamente autorizados.

Art. 2º Para o atendimento ao disposto no presente diploma, deverão as instituições de origem promover o
encaminhamento dos servidores que tenham sido submetidos a condições que possam ser classificadas
como de elevada pressão psicológica ou estresse funcional ao programa, tendo em vista a avaliação sobre
a necessidade de inclusão no Programa.

Art. 3º Os servidores abrangidos por esta Lei, que tenham passado por traumas funcionais e não tenham
sido encaminhados ao programa, poderão - segundo critério pessoal - requerer diretamente à coordenação
do programa sua inclusão no mesmo – que, após avaliação, poderá ser autorizada ou não.

Parágrafo único: Em caso de requerimento de servidor à coordenação do programa no sentido de sua
inclusão, o indeferimento deverá ser fundamentado por laudo clínico.

Art. 4º A regulamentação desta lei, tendo em vista a aplicação do programa, obedecerá a critérios do
Poder Executivo

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DA JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa o Nobre Parlamentar destaca que: É conhecida e inegável a condição de elevado
estresse funcional a que são submetidos, diuturnamente, Policiais Civis e Militares - como consequência
dos elevados índices de violência experimentados na cidade de Fortaleza e municípios vizinhos.

Tais violências experimentadas pelos municípios cearenses são perceptíveis, inclusive, durante as ondas
de ataques, o jornal G1 notificou, em 09 de janeiro de 2019 a matéria intitulada como “onda de violência
chega a uma semana no Ceará com mais de 172 ataques, medo na população e Força Nacional nas ruas”

Ademais, como decorrência direta dessa violência, bem como de outros problemas específicos que
afetam, diretamente, o sistema penitenciário, experimentam os Inspetores de Administração e Segurança
Penitenciária, igualmente, semelhantes níveis de tensão.

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.

 

ASPECTOS JURÍDICOS

Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo, estabelece o seguinte no que éLex Fundamentalis
pertinente a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:
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Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontramos as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros (art. 18, da Carta Magna).

Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que
no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

Convém ressaltar, ainda, que por força do Princípio Federativo firmado no art. 18, da Carta Magna,
decorre que cada um dos entes federados possui eleições próprias, competência administrativa própria
para a prestação do serviço público, autonomia administrativa e competência tributária própria.

Dispõe, do mesmo modo, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, :in verbis

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

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

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

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

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

(...)

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

 

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

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

A Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das formas,
estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que o Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal, observados os princípios de respeito à Constituição Federal, à unidade da
Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à probidade
administrativa, respectivamente. 

Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se a presente propositura, ao dispor que visa à
necessidade de hospitais sob gestão atual ou, mediante convênio, em clínicas privadas a criação do
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"Programa de Apoio Psicológico e de Acompanhamento do Retorno à Atividade Profissional", com
destinatário Policiais Civis e Militares, Bombeiros Militares e Inspetores de Segurança e
Administração Penitenciária, vítimas de traumas decorrentes do exercício de suas funções, ou seja,
versa sobre a organização, funcionamento e competência do Poder Executivo e da administração

.estadual

Destarte, a matéria ventilada no projeto de indicação é de iniciativa privativa do Governador do
, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao Chefe doEstado do Ceará

, senão vejamos:Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(....)

§ 2º. São de iniciativa do Governador do Estado as leis disponham sobre:

(....)

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de
Estado, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,
concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços
públicos. (grifo inexistente no original)

 

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  (grifo inexistente no original)

 

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, artigo 2º, da Carta Magna Federal:

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
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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 impostasub examine
pelas Constituições Federal e Estadual, .vez que proposta via Projeto de Indicação

 

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

Efetivamente, percebemos que o Nobre Parlamentar, ciente da imposição constitucional quanto ao devido
procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de indicação, conduta esta adequada e
desprovida de qualquer vício de iniciativa.

 

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

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

(...)

 

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

 

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

 

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

 

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

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação;

(...)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de
interesse público, que não caibam em projeto de lei, de resolução, de
decreto legislativo, bem como em requerimento. (grifo inexistente no
original)
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Destarte, podemos concluir que o Nobre Parlamentar, 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,  – por intermédio de projeto de indicação – , ao sugerir e não ao determinar não invadiu a
, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,seara do Poder Executivo

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.

 

 

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o Nobre Parlamentar, na presente proposição de sua autoria, 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.

 

Portanto, cabe ao Poder Executivo Estadual, nos termos do art. 58, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado
do Ceará, bem como dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a análise da matéria da Indicação em questão quanto à sua
constitucionalidade e discricionariedade, que uma vez recebida pelo Governador do Estado, após ter sido
aprovada em Plenário, dará ciência à Assembleia Legislativa de sua conveniência ou não.

 

Destarte, opina-se de PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação do presente Projeto de Indicação,
pois o mesmo se ajusta às exigências constitucionais e regimentais.

É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

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

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA
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ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
29/05/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Coordenador das Consultorias Técnicas.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PI 170/2019- ANALISE E REMESSA AO PROCURADOR

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  30/05/2019 09:26:32  Data da assinatura:  30/05/2019 09:26:41

COORDENADORIA DAS CONSULTORIAS TECNICAS

DESPACHO
30/05/2019

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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  Descrição:   PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 170/2019 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJR.

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  30/05/2019 15:02:10  Data da assinatura:  30/05/2019 15:02:17

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
30/05/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se 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:   DESIGNÇÃO DE RELATORIA NA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  05/06/2019 10:08:29  Data da assinatura:  05/06/2019 10:08:35

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
05/06/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
 

 

 

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:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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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 de Vossa Excelência.

            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 AO PROJETO DE INDICAÇÃO N. 170/2019.

  Autor:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Usuário assinador:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Data da criação:  08/07/2019 10:55:52  Data da assinatura:  08/07/2019 10:56:03

GABINETE DO DEPUTADO SALMITO

PARECER
08/07/2019

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 170/2019

 

Dispõe sobre o estabelecimento de Programa de Apoio
Psicológico voltado ao acompanhamento de Policiais Civis e
Militares, Bombeiros Militares e Inspetores de Segurança e
Administração Penitenciária vítimas de traumas decorrentes
do exercício funcional.

Autor: Dep. André Fernandes.

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se da análise do Projeto de Indicação nº 170/2019, de autoria do nobre Deputado André Fernandes,
que “Dispõe sobre o estabelecimento de programa de apoio psicológico voltado ao acompanhamento de
Policiais Civis e Militares, Bombeiros Militares e Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária
vítimas de traumas decorrentes do exercício funcional”.

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.
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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:

 

“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, no inciso VI da Carta Magna Estadual:

 

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

(...)

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;
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VI – resoluções.

§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 170/2019.FAVORÁVEL

É o nosso parecer.
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DEPUTADO SALMITO

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  14/08/2019 09:44:18  Data da assinatura:  14/08/2019 09:44:39

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
14/08/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas

Permanentes

DATA

EMISSÃO:
20/06/2018

Conclusão da Comissão
DATA

REVISÃO:
 

                                                               

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA      Data 13/08/2019

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA CDS - DEPUTADO QUEIROZ FILHO

  Autor:  99430 - COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

  Usuário assinador:  99489 - DEPUTADO DELEGADO CAVALCANTE.

  Data da criação:  14/08/2019 10:20:05  Data da assinatura:  14/08/2019 12:29:07

COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

MEMORANDO
14/08/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
 

 

 

COMISSÃO DE  DEFESA SOCIAL.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Queiroz 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:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO.

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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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 de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO DELEGADO CAVALCANTE.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

26 de 44



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

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº. 170/2019

  Autor:  99856 - DEPUTADO QUEIROZ FILHO

  Usuário assinador:  99856 - DEPUTADO QUEIROZ FILHO

  Data da criação:  13/09/2019 09:34:49  Data da assinatura:  13/09/2019 09:34:56

GABINETE DO DEPUTADO QUEIROZ FILHO

PARECER
13/09/2019

 PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº. 170/2019

Autor: Deputado André Fernandes

Relator: Deputado Queiroz Filho

 

DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE PROGRAMA
DE APOIO PSICOLÓGICO VOLTADO AO
ACOMPANHAMENTO DE POLICIAIS CIVIS E
MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E INSPETORES DE
SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
VÍTIMAS DE TRAUMAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO
FUNCIONAL.

 

I - RELATÓRIO

O Deputado André Fernandes submeteu a apreciação desta Casa Legislativa, o Projeto de Indicação nº.
170/2019, que dispõe sobre O ESTABELECIMENTO DE PROGRAMA DE APOIO
PSICOLÓGICO VOLTADO AO ACOMPANHAMENTO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES,
BOMBEIROS MILITARES E INSPETORES DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO

.PENITENCIÁRIA VÍTIMAS DE TRAUMAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO FUNCIONAL

Em regular tramitação, a presente propositura tramitou na CCJR, fls. 23, onde recebeu parecer favorável.

Em 14 de agosto de 2019, fora distribuído para esse signatário, para fins de apresentação de parecer de
mérito, na Comissão de Defesa Social.

É o relatório.

 

II - VOTO DO RELATOR
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O Projeto de Indicação ora analisado dispõe sobre o estabelecimento do Programa de Apoio Psicológico
voltado ao acompanhamento de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança
e administração penitenciária vítimas de traumas decorrentes do exercício funcional.

Conforme explica o nobre Deputado André Fernandes em sua justificativa:

É conhecida e inegável a condição de elevado estresse funcional a que são
submetidos, diuturnamente, Policiais Civis e Militares - como consequência
dos elevados índices de violência experimentados na cidade de Fortaleza e
municípios vizinhos. Tais violências experimentadas pelos municípios
cearenses são perceptíveis, inclusive, durante as ondas de ataques, o jornal
G1 notificou, em 09 de janeiro de 2019 a matéria intitulada como “onda de
violência chega a uma semana no Ceará com mais de 172 ataques, medo na
população e Força Nacional nas ruas”

 

Por acreditar que o acompanhamento psicológico é de suma importância no ambiente escolar, quando se
pode diagnosticar diversos problemas e trata-los, é que acredita-se que este acompanhamento aos
profissionais de segurança também será de grande valia.

Face o exposto, o Projeto de Indicação nº. 170/2019 que dispõe sobre o estabelecimento do Programa de
Apoio Psicológico voltado ao acompanhamento de policiais civis e militares, bombeiros militares e
inspetores de segurança e administração penitenciária vítimas de traumas decorrentes do exercício
funcional., e na forma do Art. 102, II, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, opino 

 ao , de autoria do Deputado AndréFAVORAVELMENTE Projeto de Indicação nº. 170/2019
Fernandes.

É o nosso Parecer, s.m.j.

 

DEPUTADO QUEIROZ FILHO

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CDS

  Autor:  99430 - COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

  Usuário assinador:  99489 - DEPUTADO DELEGADO CAVALCANTE.
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COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
26/09/2019
  

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

         

                                                              

11ª REUNIÃO  ORDINÁRIA      DATA 25/09/2019

COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR
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DEPUTADO DELEGADO CAVALCANTE.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CSSS

  Autor:  99438 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

  Usuário assinador:  99325 - DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

  Data da criação:  27/09/2019 13:31:12  Data da assinatura:  27/09/2019 13:35:52

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

MEMORANDO
27/09/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Antônio Granja

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

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

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

Projeto: SIM

Emendas: NÃO.

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

Redação: NÃO.                 

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

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

prazos:

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADA DRA SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 170/2019 - DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

  Autor:  99046 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99046 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  01/10/2019 14:51:47  Data da assinatura:  01/10/2019 15:17:18

GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO GRANJA

PARECER
01/10/2019

PROPOSIÇÃO: PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 170/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE PROGRAMADE APOIO
PSICOLÓGICO VOLTADO AO ACOMPANHAMENTO DE POLICIAIS CIVIS E
MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E INSPETORES DE SEGURANÇA E
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA VÍTIMAS DE TRAUMAS DECORRENTES DO
EXERCÍCIO FUNCIONAL.

 

I-RELATÓRIO

Trata-se do parecer do deputado Antônio Granja, na Comissão de Seguridade Social e Saúde, ao
Projeto de Indicação nº 170/2019, de autoria do Deputado André Fernandes que DISPÕE SOBRE
O ESTABELECIMENTO DE PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓGICO VOLTADO AO
ACOMPANHAMENTO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E
INSPETORES DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA VÍTIMAS DE
TRAUMAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO FUNCIONAL.

 

Em sua justificativa, o Nobre Parlamentar destaca que:

"É conhecida e inegável a condição de elevado estresse funcional a que são submetidos,
diuturnamente, Policiais Civis e Militares - como consequência dos elevados índices de
violência experimentados nacidade de Fortaleza e municípios vizinhos.

Tais violências experimentadas pelos municípios cearenses são perceptíveis, inclusive,
durante as ondas de ataques, o jornal G1 notificou, em 09 de janeiro de 2019 a matéria
intitulada como “onda de violência chega a uma semana no Ceará com mais de 172 ataques,
medo na população e Força Nacional nasruas”.

Ademais, como decorrência direta dessa violência, bem como de outros problemas
específicos queafetam, diretamente, o sistema penitenciário, experimentam os Inspetores de
Administração e Segurança Penitenciária, igualmente, semelhantes níveis de tensão."
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II-PARECER

Pela relevância do tema abordado neste Projeto, e, tendo em vista que o autor, 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, motivo pelo qual
apresento parecer FAVORÁVEL.

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
03/10/2019
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DATA
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REVISÃO:
 

 

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA      Data 03/10/2019

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

CONCLUSÃO: APROVADO PARECER DO RELATOR
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ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE EM EXERCÍCIO
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  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATOR CTASP - DEP. ELMANO FREITAS

  Autor:  99439 - COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
03/10/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Elmano Freitas

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.

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

Redação: NÃO.                 
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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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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 170/2019 APRESENTADO PELO DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

  Autor:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Data da criação:  19/05/2021 03:44:48  Data da assinatura:  19/05/2021 03:45:25

GABINETE DO DEPUTADO ELMANO FREITAS

PARECER
19/05/2021

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 170/2019, DISPÕE
SOBRE O ESTABELECIMENTO DE PROGRAMA DE APOIO
PSICOLÓGICO VOLTADO AO ACOMPANHAMENTO DE
POLICIAIS CIVIS E MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E
INSPETORES DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA VÍTIMAS DE TRAUMAS DECORRENTES DO
EXERCÍCIO FUNCIONAL.

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de projeto de indicação nº 170/2019 apresentado pelo Deputado André Fernandes, dispondo
sobre o estabelecimento de programa de apoio psicológico voltado ao acompanhamento de policiais civis
e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária vítimas de
traumas decorrentes do exercício funcional.

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. 7-13, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se
encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, a análise dos aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa de projetos compete à CCJR,
que emitiu parecer favorável às fls. 19-22.

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – ANÁLISE

Referido Projeto propõe o estabelecimento de programa de apoio psicológico voltado ao
acompanhamento de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e
administração penitenciária vítimas de traumas decorrentes do exercício funcional.
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. A psicologia representa um apoio aos policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de
segurança e administração penitenciária, para ajudá-los e equipá-los para melhor lidar com situações

, que podem afetar negativamente a saúde mental deles eadversas e de grande estresse
consequentemente a física. As necessidades desses profissionais são de urgência. Vê-se, portanto, que o

.apoio psicológico é essencial

 

III – VOTO

 

Feitas as considerações iniciais, conforme preceitos regimentais, ofertamos parecer  àFAVORÁVEL
regular tramitação do Projeto de Indicação nº 170/2019, haja vista a importância da matéria apresentada.

 

DEPUTADO ELMANO FREITAS

DEPUTADO (A)
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  Nº do documento:  00012/2021  Tipo do documento:  TERMO DE DESENTRANHAMENTO

  Descrição:   TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO: DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO Nº (S/N) - (CTASP)

  Autor:  99012 - MARIA REJANE ASSUMPCAO AUTO

  Usuário assinador:  99012 - MARIA REJANE ASSUMPCAO AUTO

  Data da criação:  26/05/2021 20:56:49  Data da assinatura:  26/05/2021 20:56:49

COORDENADORIA DAS COMISSÕES

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00012/2021
26/05/2021

Termo de desentranhamento DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO nº (S/N)
Motivo: Inserido por engano

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CTASP

  Autor:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  23/06/2021 17:46:36  Data da assinatura:  23/06/2021 17:46:39

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
23/06/2021
  

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 23/06/2021

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

DEPUTADO JEOVA MOTA

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

  Descrição:   APROVADO

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99333 - ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  25/06/2021 08:23:52  Data da assinatura:  25/06/2021 10:11:40

PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
25/06/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 24 DE JUNHO DE 2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 25ª (VÍGESIMA QUINTA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 24 DE JUNHO
DE 2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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e
AssembleiaLegislativa

do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 45/2O21IDLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 24 de junho 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 aprovados pelo Plenário desta Assembleia Legislativa
n.°s:

170/2019, de autoria do deputado André Fernandes;
311/2019, 423/2019, 424/2019, 175/2020, 172/2021, de autoria do
deputado Tony Brito;
318/2019, de autoria do deputado Leonardo Pinheiro e coautoria do
deputado Tony Brito;
390/2019, de autoria da deputada Augusta Brito e coautoria dos
deputados Fernanda Pessoa, Queiroz Filho e Romeu Aldigueri;
395/2019, de autoria da deputada Fernanda Pessoa;
173/2020, de autoria do deputado Tadeu Oliveira;
85/2021, de autoria do deputado Dr. Carlos Felipe;
100/2021, de autoria do deputado Soldado Noélio;
150/2021, 158/2021, 159/2021, de autoria do deputado Fernando
Santana.

Atenciosamente,

Deputa ~vandro Leitão
P ENTE
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