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Cria, no âmbito do Estado do Ceará, o Programa “Aprender Legal”, na
forma que especifica.

 

Artigo 1º Fica criado, no âmbito do Estado do Ceará, o programa Aprender Legal, cujo objetivo é a destinação de aparelhos

celulares smartphones, apreendidos em presídios do Estado, para o uso por estudantes de baixa renda, das escolas públicas.

Parágrafo único. Os aparelhos celulares só serão destinados aos estudantes após livres de qualquer pendência investigativa.

Artigo 2º Para a execução do programa objeto desta lei, o Poder Executivo promoverá parcerias com as Universidades

Públicas ou empresas especializadas, objetivando a necessária triagem dos aparelhos, higienização, consertos e a viabilidade

para o uso de estudantes.

Artigo 3º As despesas resultantes da aplicação desta lei advirão das dotações orçamentárias do Estado, suplementadas se

necessário.

Artigo 4º O Poder Executivo regulamentará, através de decreto, as normas complementares para a fiel execução desta lei.

Artigo. 5º Estando a presente proposição de acordo com a conveniência do Poder Executivo, de acordo com a Constituição

Estadual, o Governo do Estado adotará as diligências necessárias para a efetivação desta indicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei partiu de uma excelente ideia adotada no Estado do Rio Grande do Sul, cujo Ministério Público local

está coordenando um programa de reutilização de aparelhos celulares smartphones, apreendidos nos presídios, a serem

destinados a estudantes de baixa renda das escolas públicas.

O programa se chama Alquimia, cujo significado, dentre outros, é a química utilizada na Idade Média para a cura de todos os

males da civilização, o que não podemos deixar de ressignificar para a atualidade o sentido de uma certa “cura” para a

melhoria do aprendizado dos alunos carentes, que nessa fase de pandemia, necessitam mais do que nunca de um aparelho

que os conecte com a internet para acesso ao aprendizado das aulas.
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A formatação do projeto, no Rio Grande do Sul, tem trazido resultados extremamente positivos, com parcerias com

Universidades Públicas e comerciantes do ramo de conserto de aparelhos de smartphones, possibilitando suas reutilizações e

deixá-los aptos para uso dos estudantes.

Uma ideia assim, como dissemos acima, de elevado alcance social e de real implementação, é motivo para ser replicada,

razão pela qual a propusemos na forma de projeto de lei, a fim de que possa se transformar em uma política pública perene,

além dos governos que passam pelo Estado.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
11/11/2021

LIDO NA 46ª (QUADRAGESIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 11 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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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.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 433 / 2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

EMENTA: CRIA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, O
"PROGRAMA APRENDER LEGAL", NA FORMA QUE
ESPECIFICA.

         

 

 

 

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:

 

Artigo 1º Fica criado, no âmbito do Estado do Ceará, o programa Aprender
Legal, cujo objetivo é a destinação de aparelhos celulares smartphones,
apreendidos em presídios do Estado, para o uso por estudantes de baixa
renda, das escolas públicas.

 

Parágrafo único. Os aparelhos celulares só serão destinados aos estudantes
após livres de qualquer pendência investigativa.
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Artigo 2º Para a execução do programa objeto desta lei, o Poder Executivo
promoverá parcerias com as Universidades Públicas ou empresas
especializadas, objetivando a necessária triagem dos aparelhos,
higienização, consertos e a viabilidade para o uso de estudantes.

 

Artigo 3º As despesas resultantes da aplicação desta lei advirão das dotações
orçamentárias do Estado, suplementadas se necessário.

 

Artigo 4º O Poder Executivo regulamentará, através de decreto, as normas
complementares para a fiel execução desta lei.

 

Artigo. 5º Estando a presente proposição de acordo com a conveniência do
Poder Executivo, de acordo com a Constituição Estadual, o Governo do
Estado adotará as diligências necessárias para a efetivação desta indicação.

 

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

 

“O presente projeto de lei partiu de uma excelente ideia adotada no Estado do Rio Grande do Sul,
cujo Ministério Público local está coordenando um programa de reutilização de aparelhos celulares
smartphones, apreendidos nos presídios, a serem destinados a estudantes de baixa renda das escolas
públicas.

 

O programa se chama Alquimia, cujo significado, dentre outros, é a química utilizada na Idade
Média para a cura de todos os males da civilização, o que não podemos deixar de ressignificar para
a atualidade o sentido de uma certa “cura” para a melhoria do aprendizado dos alunos carentes, que
nessa fase de pandemia, necessitam mais do que nunca de um aparelho que os conecte com a
internet para acesso ao aprendizado das aulas.

 

A formatação do projeto, no Rio Grande do Sul, tem trazido resultados extremamente positivos,
com parcerias com Universidades Públicas e comerciantes do ramo de conserto de aparelhos de
smartphones, possibilitando suas reutilizações e deixá-los aptos para uso dos estudantes.

 

Uma ideia assim, como dissemos acima, de elevado alcance social e de real implementação, é
motivo para ser replicada, razão pela qual a propusemos na forma de projeto de lei, a fim de que
possa se transformar em uma política pública perene, além dos governos que passam pelo Estado.”

 

          É o relatório. Opino.
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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 criação no âmbito do Estado do
Ceará, o programa Aprender Legal, cujo objetivo é a destinação de aparelhos celulares smartphones,

 (art.apreendidos em presídios do Estado, para o uso por estudantes de baixa renda, das escolas públicas
1º da proposição), versa sobre matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Governador

, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao Chefe do Executivo ado Estado
iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco, senão vejamos:

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(....)

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

 

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

(....)

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.

(...)

e) matéria orçamentária.

 

           A Constituição do Estado do Ceará ainda oferece reforço a esses dispositivos, quando determina
que:
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Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 

1. Governadoria
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(...)

 

3. Secretarias de Estado                

(...)

 

3.6. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social;

(...)

 

Por sua vez, a matéria é determinada no artigo 25, (TÍTULO IV - DAS SECRETARIAS DE ESTADO
- Capítulo VI - DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL) da
supracitada Lei dispõe que compete:

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

          No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, ex vi:

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

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

 

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

 

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

 

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

 

II – projeto:

 

f) de indicação;

 

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.
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          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
L à regular e regimental tramitação do  FAVORÁVE Projeto de Indicação nº 433/2021.

                                               É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

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

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral, em exercício.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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PROCURADOR
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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 JULIOCESAR FILHO

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

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

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

Projeto: SIM

Emenda(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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