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DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO
INSTITUTO MÉDICO LEGAL – IML, NO MUNICÍPIO
DE TIANGUÁ-CE.

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º. Fica o Poder Público Estadual autorizado a instalar uma Unidade do Instituto Médico Legal -
IML, no município de Tianguá.

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

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

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

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo autorizar o Governo do Estado do Ceará a instalar uma unidade
do Instituto Médico Legal – IML no município de Tianguá-CE. A presente solicitação mostra-se
necessária visto que a cidade de Tianguá, localizada na Região da Ibiapaba do Ceará, quando necessita
dos serviços realizados por IML, tem que esperar o deslocamento da equipe instalada em Sobral-CE.

Quando há a necessidade de realização de perícia em corpo, os familiares ficam a espera do
deslocamento de equipe de outro município, fato que gera maior tristeza e constrangimento por parte
dos familiares que ali esperam. Ademais, outro motivo importante, é a necessidade de realização de
corpo de delito em pessoas que adentrarão estabelecimentos prisionais e também aquelas pessoas
vítimas de violência, inclusive vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, como forma de expandir
a prestação de tal serviço, inclusive nos municípios do interior cearense, torna-se necessária a
aprovação do presente projeto.
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Portanto, ante ao evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
27/02/2020

LIDO NA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
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FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
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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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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
05/03/2020

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)
06/03/2020

 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 025/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO
INSTITUTO MÉDICO LEGAL – IML, NO MUNICÍPIO DE
TIANGUÁ-CE.

 

 

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 Projeto de Indicação nº 025/2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor
Deputado André Fernandes que “DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO INSTITUTO
MÉDICO LEGAL – IML, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE”.

 

DO PROJETO 

 

Dispõem os artigos da presente propositura:

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:
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Art. 1º. Fica o Poder Público Estadual autorizado a instalar uma Unidade do
Instituto Médico Legal - IML, no município de Tianguá.

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

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

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

 

 DA JUSTIFICATIVA

Justifica a ilustre Parlamentar que: “A presente proposição tem por escopo autorizar o Governo do
Estado do Ceará a instalar uma unidade do Instituto Médico Legal – IML no município de Tianguá-CE.
A presente solicitação mostra-se necessária visto que a cidade de Tianguá, localizada na Região da
Ibiapaba do Ceará, quando necessita dos serviços realizados por IML, tem que esperar o deslocamento
da equipe instalada em Sobral-CE.

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

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

    A proposição em baila destaca-se por seu relevante interesse público e passaremos agora a analisá-la
sob seus aspectos constitucionais, legais e doutrinários.

 

Preliminarmente, importa destacar que a , em seu bojo, assim prescreve no que éLex Fundamentalis
pertinente a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

 

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.

 

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.
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Encontra-se ainda na Constituição Federal a previsão de descentralização, meramente administrativas,
muito mais restritas que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as esferas.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, ”:“in verbis

 

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

 

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

 

Enfatiza-se que a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV,   :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;

(...)

 

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

 

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.

 

DA INICIATIVA DAS LEIS

   

Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:
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Art. 60.  Cabe a iniciativa de leis:

 

I – aos Deputados Estaduais

 

Vale ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo (Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, § 2º e suas alíneas).

 

Nessa perspectiva, o projeto em questão, fere a competência indicada ao Governador do Estado, no que se
refere à iniciativa do processo legislativo sobre as matérias relacionadas no artigo 60, II, § 2º e suas
alíneas da Carta Magna Estadual. Tratando ainda de matéria relacionada à competência privativa do
Chefe do Executivo, especificamente as elencadas no artigo 88, incisos III, e VI, da Constituição
Estadual, in verbis:

Art.88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

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;

 

Observamos, pois que a Carta Estadual reserva ao Governador a competência iniciadora sobre a matéria
em questão, como também, pode-se juridicamente tê-la como parte da organização administrativa, uma
vez que“DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL –

 remanescendo, assim, ao Estado a competência paraIML, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE”,
legislar sobre a questão.

 

Pode-se observar, claramente, que a proposição em análise, ao sugerir a matéria, impôs conduta ao Poder
Executivo, ofendendo, portanto, o princípio da Tripartição dos Poderes, princípio este geral do Direito
Constitucional e fundamental da Constituição, consagrado no art. 2º da Carta Magna da República e art.
3º da Constituição Estadual, tampouco, desrespeitou o princípio da Unidade da Federação.

 

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

Com efeito, percebe-se que o ilustre Deputado, 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.
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No que concerne a projeto de lei, por ser de relevante interesse social, a proposição encontra amparo legal
no que dita o art. 58, §§ 1º e 2º da Constituição Estadual, in verbis:

 

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

 (grifo inexistente nocompetente Projeto de Lei, na forma de Indicação.
original)

 

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

 

No mesmo sentido, estabelece o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará –
Resolução 389, de 11 de dezembro de 1996, em seus artigos 196, inciso II, alínea “f”, art. 206, inciso VI e
art. 215 respectivamente :in verbis

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

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação

(...)

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:

(...)

VI – de indicação.

(...)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de 
, que não caibam projeto de lei, resolução, de decretointeresse público

legislativo, bem como em requerimento. (grifos nossos).
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Desta feita, após a análise da propositura em tela  observa-se não haver óbice para que a indicação em,
análise siga os trâmites convencionais, e se acolhido o objeto pelo Executivo, possa transformar-se em
Lei.

 

Ademais, por ser matéria de relevante e evidente interesse público, e a mesma encontrar respaldo no que
preceitua o  da Constituição Estadual e no  do Regimento Interno daart. 58, §§ 1º e 2º art. 215
Assembleia Legislativa, não há impedimento para que haja a indicação contida na presente propositura.

 

Outrossim,  é apenas uma “sugestão” do Poder Legislativo ao Poder Executivo, não possuindoa indicação
impedimento constitucional a respeito da competência legislativa para tal, e da mesma forma, não ferindo
o   “princípio da separação dos poderes” consagrado pelas Cartas Políticas Federal e Estadual em seus
artigos 2º e 3º, respectivamente.

 

CONCLUSÃO

 

Face ao exposto somos de parecer  à regular tramitação da presente proposição, pois aFAVORÁVEL
mesma se ajusta à exegese do artigo 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos pela Emenda
Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, como também aos artigos
196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

 

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

  Descrição:   PI 25/2020 - ENCAMINHAMENTO Á PROCURADORIA GERAL ADJUNTA.

  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  09/03/2020 10:52:47  Data da assinatura:  09/03/2020 10:52:52

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
09/03/2020

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral Adjunto.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

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

  Descrição:   PL 025/2020- ANÁLISE E REMESSA AO PROCURADOR-GERAL.

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  09/03/2020 15:28:05  Data da assinatura:  09/03/2020 15:28:28

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
09/03/2020

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO SENHOR PROCURADOR-GERAL.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 25/2020 - PARECER- ANÁLISE E REMESSA À CCJR.

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  09/03/2020 16:37:07  Data da assinatura:  09/03/2020 16:37:15

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
09/03/2020

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:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  30/07/2020 11:55:30  Data da assinatura:  30/07/2020 11:55:36

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
30/07/2020
 

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(a) Deputado(a),

                   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

17 de 31



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

  Descrição:   PARECER - CCJR

  Autor:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Usuário assinador:  99854 - DEPUTADO SALMITO

  Data da criação:  19/11/2020 11:47:20  Data da assinatura:  19/11/2020 11:47:59

GABINETE DO DEPUTADO SALMITO

PARECER
19/11/2020

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 025/2020

 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO
INSTITUTO MÉDICO LEGAL – IML, NO MUNICÍPIO DE
TIANGUÁ-CE.

Autor: Deputado André Fernandes.

 

I – RELATÓRIO

               

Trata-se da análise do Projeto de Indicação nº 025/2020, de autoria do nobre Deputado André Fernandes,
que “Dispõe sobre a instalação de Unidade do Instituto Médico Legal   - IML, no Município de
Tianguá-CE”.

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 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:
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“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, 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 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;

VI – resoluções.
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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.”

 

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 025/2020.FAVORÁVEL

É o nosso parecer.

DEPUTADO SALMITO

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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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.

24 de 31



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

Redação: NÃO.                 

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

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

prazos:

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DE DEFESA
SOCIAL, SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE, E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO.

 

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 25/2020

 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO
INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML, NO
MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Indicação nº 25/2020, proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual dispõe
sobre a instalação de unidade do Instituto Médico Legal - IML, no município de Tianguá-CE.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “A presente proposição tem por escopo
autorizar o Governo do Estado do Ceará a instalar uma unidade do Instituto Médico Legal – IML
no município de Tianguá-CE. A presente solicitação mostra-se necessária visto que a cidade de
Tianguá, localizada na Região da Ibiapaba do Ceará, quando necessita dos serviços realizados por
IML, tem que esperar o deslocamento da equipe instalada em Sobral-CE. Quando há a necessidade
de realização de perícia em corpo, os familiares ficam a espera do deslocamento de equipe de outro
município, fato que gera maior tristeza e constrangimento por parte dos familiares que ali esperam.
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Ademais, outro motivo importante, é a necessidade de realização de corpo de delito em pessoas que
adentrarão estabelecimentos prisionais e também aquelas pessoas vítimas de violência, inclusive
vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, como forma de expandir a prestação de tal serviço,
inclusive nos municípios do interior cearense, torna-se necessária a aprovação do presente projeto.”

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. 08/13, 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 realizada na data de 02 de dezembro de
2020, aprovou o Projeto de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator designado
pela CCJR), que não vislumbrou óbices legais ao projeto, e apresentou parecer favorável com
modificação à sua tramitação.

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 Indicação ora
examinado.

Referido Projeto de Indicação dispõe sobre a instalação de unidade do Instituto Médico Legal - IML, no
município de Tianguá-CE.

A matéria visa sugerir a instalação de uma unidade do Instituto Médico Legal – IML, no município de
Tianguá, tendo em vista a necessidade do equipamento público para a região, sendo inclusive uma forma
de fortalecimento das políticas públicas de saúde locais. Vale ressaltar que sua viabilidade técnica fica
sujeito a uma análise específica do Poder Executivo, o que é respeitado uma vez que se trata de tão
somente projeto de indicação.

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 25/2020, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO
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OFÍCIO N.º 55/2020/ALECE. 

Fortaleza, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Camilo Sobreira de Santana 

Governador do Estado do Ceará 

 

 

 

Assunto: Projetos de Indicação 

 

 

Senhor Governador, 

 

  

Comunico a Vossa Excelência o envio, por meio eletrônico, dos Projetos 

de Indicação n.ºs:13/20 e 30/20, de autoria do deputado Guilherme Landim; 17/20 

e 25/20, de autoria do deputado André Fernandes; 102/20, de autoria do deputado 

Nelinho; 144/20, de autoria do deputado Tony Brito, aprovados pelo Plenário desta 

Assembleia Legislativa. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Deputado José Sarto 

PRESIDENTE  
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