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Dispõe sobre a instalação de coletores de água da chuva em
obras realizadas pelo poder público como forma de contribuir
para um meio ambiente sustentável e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ indica:

Art. 1º. Nas obras realizadas pelo poder público estadual visando à criação, ampliação, reforma ou
remodelação de espaços públicos urbanos e rurais e edificações de uso público, serão realizadas a
instalação de reservatórios coletores de água da chuva como forma de contribuir para um meio ambiente
sustentável.

§ 1º A água recolhida nos reservatórios será destinada à limpeza e higienização dos prédios e demais
atividades que não necessitem de água potável.

§ 2º Não será permitida a utilização de água potável para os serviços acima descritos.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

            A presente proposição tem por escopo estabelecer que nas obras realizadas pelo poder público
estadual visando à criação, ampliação, reforma ou remodelação de espaços públicos urbanos e rurais e
edificações de uso público, serão realizadas a instalação de reservatórios coletores de água da chuva
como forma de contribuir para um meio ambiente sustentável.

            Por um lado, o poder público promoverá uma maior economia no uso da água que vem sendo
utilizada na limpeza e higienização dos prédios e demais atividades que não necessitem de água potável,
atuando de forma sustentável. Por outro lado, trará economia aos cofres públicos e ainda estimulará a
conscientização das demais pessoas do nosso Estado acerca da reutilização desse bem essencial para
nossa sobrevivência.
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                        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)

2 de 28



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

  Descrição:   LEITURA NO EXPEDIENTE

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_

  Data da criação:  03/12/2020 10:51:44  Data da assinatura:  03/12/2020 11:09:27

PLENÁRIO

DESPACHO
03/12/2020

LIDO NA 41ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO

3 de 28



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

  Descrição:   ENCAMINHA-SE À PROCURADORIA

  Autor:  99427 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

  Usuário assinador:  99427 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

  Data da criação:  09/12/2020 15:25:10  Data da assinatura:  09/12/2020 15:25:17

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
09/12/2020

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
DATA REVISÃO: 24/01/2020

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 189/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE COLETORES DE
ÁGUA DA CHUVA EM OBRAS REALIZADAS PELO PODER
PÚBLICO COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA UM MEIO
AMBIENTE SUSTENTÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

         

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. Nas obras realizadas pelo poder público estadual visando à criação,
ampliação, reforma ou remodelação de espaços públicos urbanos e rurais e
edificações de uso público, serão realizadas a instalação de reservatórios
coletores de água da chuva como forma de contribuir para um meio
ambiente sustentável.

 

§ 1º A água recolhida nos reservatórios será destinada à limpeza e
higienização dos prédios e demais atividades que não necessitem de água
potável.
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§ 2º Não será permitida a utilização de água potável para os serviços acima
descritos.

 

Art. 2º. 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 estabelecer que nas obras realizadas pelo poder público
estadual visando à criação, ampliação, reforma ou remodelação de espaços públicos urbanos e
rurais e edificações de uso público, serão realizadas a instalação de reservatórios coletores de água
da chuva como forma de contribuir para um meio ambiente sustentável.

 

Por um lado, o poder público promoverá uma maior economia no uso da água que vem sendo
utilizada na limpeza e higienização dos prédios e demais atividades que não necessitem de água
potável, atuando de forma sustentável. Por outro lado, trará economia aos cofres públicos e ainda
estimulará a conscientização das demais pessoas do nosso Estado acerca da reutilização desse bem
essencial para nossa sobrevivência.”

 

          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 de coletores de água
da chuva em obras realizadas pelo poder público, versa sobre matéria cuja iniciativa legislativa é

, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, queprivativa 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;
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(....)

§ 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.

 

           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;

 

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

§ 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;

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
 à regular e regimental tramitação do Projeto de Indicação nº 189/2020.FAVORÁVEL

                                               É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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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 ROMEU ALDIGUERI

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

PARECER
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PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 189/2020

 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE COLETORES DE
ÁGUA DA CHUVA EM OBRAS REALIZADAS PELO
PODER PÚBLICO COMO FORMA DE CONTRIBUIR
PARA UM MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autoria: Deputado André Fernandes.

 

I – RELATÓRIO

               

Trata-se da análise do Projeto de Indicação nº 189/2020, de autoria do Deputado André Fernandes, que
“Dispõe sobre a instalação de coletores de água da chuva em obras realizadas pelo Poder Público como
forma de contribuir para um meio ambiente sustentável 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.

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.
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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 na proposição 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  asSão de iniciativa privativa do Governador do Estado
leis que disponham sobre:

(…)

c) criação, organização, estruturação e competências das
Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração

 concessão, permissão, autorização,pública direta e indireta,
delegação e outorga de serviços públicos.” (grifos nossos).

 

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

 

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

(…)

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos
Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a
direção superior da administração estadual;

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

(…)

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do
Poder Executivo e da administração estadual, na forma da

;” (grifo nosso).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:
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“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;

III – leis ordinárias;

IV – leis delegadas;

V – decretos legislativos;

VI – resoluções.

§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.

É necessário, no entanto, alterar a redação do artigo 2º do projeto em análise, de modo a deixar clara a
natureza legal do Projeto de Indicação, razão pela qual propormos que o art. 2º passe tramitar com a
seguinte redação:
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“Art. 2º. Estando a presente proposição de acordo com a
conveniência do Poder Executivo, como rege a Constituição
Estadual, o Governador do Estado enviará para Assembleia
Legislativa uma mensagem para apreciação.”

 

Assim, feita esta ressalva, 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.

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 0189/2020, com nova redação aoFAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO

art. 2º.

É o nosso parecer.

DEPUTADO SALMITO

DEPUTADO (A)

18 de 28



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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Usuário assinador:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Data da criação:  12/08/2021 11:23:26  Data da assinatura:  12/08/2021 11:23:30

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
12/08/2021
 

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

      

68ª REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA     Data 11/08/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

                                                         

                                                                                                                                                     

 

 

 

19 de 28



DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

20 de 28



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

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NAS COMISSÕES CONJUNTAS - COFT; CTASP; CMADS

  Autor:  99437 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

  Usuário assinador:  99417 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Data da criação:  12/08/2021 14:08:35  Data da assinatura:  12/08/2021 14:26:02

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MEMORANDO
12/08/2021
 

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 ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; DE TRABALHO,
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A Sua Excelência o Senhor

Deputado Jeová Mota

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.
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Regime de Urgência: NÃO.

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,

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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GABINETE DO DEPUTADO JEOVA MOTA

PARECER
24/08/2021

REF. AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 189/2020

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de Projeto de Indicação nº 189/2021, proposto pelo Deputado Tony Brito, cujo objetivo é dispor
sobre a instalação de coletores de água da chuva em obras realizadas pelo Poder Público como forma de
contribuir para um meio ambiente sustentável.

A propositura fora analisada pela Procuradoria Jurídica da Casa Legislativa, que emitiu parecer favorável.

Demonstrada a regularidade quanto à iniciativa, vez tratar-se de Indicação ao Executivo Estadual, não há
dúvida quanto ao seu aspecto formal.

O projeto foi enviado à Comissão de Orçamento Finanças e Tributação para apreciação e distribuído para
relatoria, cuja análise passo a fazer, no prazo regimental.

 

FUNDAMENTAÇÃO

Sob o enfoque material, a propositura em análise versa sobre a instalação de coletores de água da chuva
em obras realizadas pelo Poder Público como forma de contribuir para um meio ambiente sustentável.

O referido projeto estabelece que nas obras realizadas pelo poder público estadual visando à criação,
ampliação, reforma ou remodelação de espaços públicos urbanos e rurais e edificações de uso público,
serão realizadas a instalação de reservatórios coletores de água da chuva como forma de contribuir para
um meio ambiente sustentável. A água recolhida nos reservatórios será destinada à limpeza e
higienização dos prédios e demais atividades que não necessitem de água potável. Não será permitida a
utilização de água potável para os serviços acima descritos.

Tal projeto, em sua justificativa, afirma que a presente proposição tem por escopo estabelecer que nas
obras realizadas pelo poder público estadual visando à criação, ampliação, reforma ou remodelação de
espaços públicos urbanos e rurais e edificações de uso público, serão realizadas a instalação de
reservatórios coletores de água da chuva como forma de contribuir para um meio ambiente sustentável.
Por um lado, o poder público promoverá uma maior economia no uso da água que vem sendo utilizada na
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limpeza e higienização dos prédios e demais atividades que não necessitem de água potável, atuando de
forma sustentável. Por outro lado, trará economia aos cofres públicos e ainda estimulará a
conscientização das demais pessoas do nosso Estado acerca da reutilização desse bem essencial para
nossa sobrevivência.

Desta feita, compactuamos com o entendimento esposado na justificativa do projeto de indicação no
sentido de que a medida somará esforços para proporcionar melhorias e economias no uso de água no
âmbito do estado do Ceará.

 

CONCLUSÃO

Por todo o acima exposto, e por tratar-se de Projeto de indiscutível relevância social, que representa uma
ação efetiva para proporcionar melhorias e economias no uso de água, do estado do Ceará, opinamos à
competente Comissão de modo  à presente propositura.FAVORÁVEL

É o parecer.

DEPUTADO JEOVA MOTA

DEPUTADO (A)
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TERCEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 12
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ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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e
AssembleiaLegislativa

do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 58/2021/DLEGI5/ALECE.

Fortaleza, 12 de agosto 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

137/2020 - Autoria do Deputado Tony Brito;
155/2020 - Autoria do Deputado Osmar Baquit;
189/2020 - Autoria do Deputado André Fernandes;
57/2021 - Autoria do Deputado André Fernandes.

Atenciosamente,

Leitão
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