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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
31/05/2021

Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas no âmbito do Estado do Ceará e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado do
Ceará, tendo por objetivo captar informações e estabelecer a divulgação de imagens das pessoas
desaparecidas, antes do início dos espetáculos artísticos, culturais e desportivo, quando patrocinados pelo
poder público estadual, no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º – Os critérios e a forma de implementação do Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas do Estado do Ceará serão definidos pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania,
Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social do Estado do Ceará.

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

JUSTIFICATIVA

Diariamente somos surpreendidos por noticiários dando conta acerca do desaparecimento de pessoas nos
municípios cearenses. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o
Ceará registrou uma média de cinco desaparecimentos por dia em 2019. Em números absolutos, foram
registrados 1.912 casos.

Para evitar tamanha dor e sofrimento, a proposta poderá contribuir de forma significativa na busca pelos
desaparecidos, principalmente por estabelecer a participação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social nessa incumbência.

Nessa toada, a proposta tem por escopo instituir o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas do Estado do Ceará, que terá por objetivo captar informações e estabelecer a divulgação de
imagens das pessoas desaparecidas, antes do início dos espetáculos artísticos, culturais e desportivo,
quando patrocinados pelo poder público estadual, no âmbito do Estado do Ceará.

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.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
07/06/2021

LIDO NA 10ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 02
DE JUNHO DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

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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EMISSÃO DE PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
28/06/2021

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 203/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

EMENTA: INSTITUI O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CADASTRO DE
PESSOAS DESAPARECIDAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ 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 – Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas do Estado do Ceará, tendo por objetivo captar informações e
estabelecer a divulgação de imagens das pessoas desaparecidas, antes do início
dos espetáculos artísticos, culturais e desportivo, quando patrocinados pelo
poder público estadual, no âmbito do Estado do Ceará. 

Art. 2º – Os critérios e a forma de implementação do Sistema de Comunicação e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado do Ceará serão definidos pela
Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos
do Estado do Ceará em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social do Estado do Ceará.

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

    Em sua justificativa e exposição de motivos, a Parlamentar/Autora da Proposição argumentou que: 

Diariamente somos surpreendidos por noticiários dando conta acerca do
desaparecimento de pessoas nos municípios cearenses. Segundo dados da
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Ceará registrou
uma média de cinco desaparecimentos por dia em 2019. Em números absolutos,
foram registrados 1.912 casos. 
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Para evitar tamanha dor e sofrimento, a proposta poderá contribuir de forma
significativa na busca pelos desaparecidos, principalmente por estabelecer a
participação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social em conjunto
com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social nessa incumbência. 

Nessa toada, a proposta tem por escopo instituir o Sistema de Comunicação e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado do Ceará, que terá por objetivo
captar informações e estabelecer a divulgação de imagens das pessoas
desaparecidas, antes do início dos espetáculos artísticos, culturais e desportivo,
quando patrocinados pelo poder público estadual, no âmbito do Estado do
Ceará. 

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. 

    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,   caput e § 1º), 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, ao dispor sobre a criação do “Sistema de
Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado do Ceará”, cujos critérios e a forma de
implementação seriam definidos pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e
Direitos Humanos do Estado do Ceará em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa
Social do Estado do Ceará, versa sobre matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do
Governo do Estado, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que 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;

(....)

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

(....)
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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;

Ressalte-se que tal norma foi editada em obediência ao que dispõe o art. 61 da CF/88, que, no âmbito
federal, conferiu ao Presidente da República a iniciativa privativa   das leis que disponham sobre o
mesmo objeto:

  Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

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  sub examine não encontra qualquer vedação imposta
pelas Constituições Federal e Estadual, vez que foi 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 ao 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 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: 
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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
FAVORÁVEL à regular e regimental tramitação do Projeto de Indicação nº 203/2021. 

                É o nosso parecer, salvo melhor juízo. 

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

 

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
29/06/2021

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

10 de 25



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

  Descrição:   PI 203/21 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJ

  Autor:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Usuário assinador:  99944 - HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

  Data da criação:  06/07/2021 09:11:04  Data da assinatura:  06/07/2021 09:11:09

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
06/07/2021

Acolho o parecer da Consultoria Jurídica.

À CCJ.

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
07/07/2021
 

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 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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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
20/12/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 203/2021

 

INSTITUI O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E
CADASTRO DE PESSOAS DESAPARECIDAS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Indicação nº 203/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão instituir o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas no âmbito do Estado
do Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Diariamente somos surpreendidos por
noticiários dando conta acerca do desaparecimento de pessoas nos municípios cearenses. Segundo
dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Ceará registrou uma média de
cinco desaparecimentos por dia em 2019. Em números absolutos, foram registrados 1.912 casos. Para
evitar tamanha dor e sofrimento, a proposta poderá contribuir de forma significativa na busca pelos
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desaparecidos, principalmente por estabelecer a participação da Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social nessa incumbência.
”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

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 membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
Projeto de Indicação ora examinado.

Referido Projeto de Indicação tem como sugestão instituir o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência residual dos Estados, conforme o previsto no art. 25, §1º, da Constituição Federal de
1988, uma vez que lida sobre assunto que não lhe é vedado ou que fora previamente disposto em
competência de outro ente federado. Além disso, vale ressaltar que lida com a organização político
administrativa de ente público, estando, portanto, inserida na competência do ente respectivo para tal auto
administração, nos termos do art. 18 deste mesmo diploma. Portanto, verifica-se a devida competência do
Estado do Ceará para legislar sobre o assunto supracitado.

A proposta segue, em sua base, os ditames de iniciativa dos Deputados Estaduais, proposto no art. 60, I,
da Constituição Estadual, onde se encontra a competência residual destes parlamentares. Portanto, uma
vez que estes não se encontram previstos no texto do art. 60, §2º, em suas alíneas, verifica-se a devida
consonância legal.

Ademais, sugerimos a correção no art. 3º, de maneira que se reafirme o caráter indicatório desta
proposição, tendo em vista que não há de se falar em entrada em vigor com sua aprovação, mas sim uma
indicação ao Poder Executivo. Fica o texto da seguinte forma:

Art. 3º - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência
do Poder Executivo, como rege a Constituição Estadual, o Governador
do Estado enviará para esta Casa Legislativa uma mensagem para
apreciação.

 

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 203/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 3º
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É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÕES DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; DE SEGURIDADE SOCIAL E

SAÚDE; E DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

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.

Emenda(s): NÃO.

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

Redação: SIM.

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

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

prazos:

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

DEP. ELMANO FREITAS.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
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COMISSÕES DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; DE SEGURIDADE SOCIAL E
SAÚDE; E DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 203/2021

 

INSTITUI O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E
CADASTRO DE PESSOAS DESAPARECIDAS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

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

Trata-se do Projeto de Indicação nº 203/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão instituir o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas no âmbito do Estado
do Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Diariamente somos surpreendidos por
noticiários dando conta acerca do desaparecimento de pessoas nos municípios cearenses. Segundo
dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Ceará registrou uma média de
cinco desaparecimentos por dia em 2019. Em números absolutos, foram registrados 1.912 casos. Para
evitar tamanha dor e sofrimento, a proposta poderá contribuir de forma significativa na busca pelos
desaparecidos, principalmente por estabelecer a participação da Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social nessa incumbência.
”
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião extraordinária realizada, aprovou o Projeto
de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator designado pela CCJR), que apresentou
parecer favorável com modificação do art. 3º 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 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 tem como sugestão instituir o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências.

A matéria dispõe acerca de objeto com pleno mérito, não apresentando óbices em relação à administração
pública e à sociedade. Vale ressaltar que sua viabilidade técnica e orçamentária fica sujeita 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° 203/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022.
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 1O/2022/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 23 de fevereiro de 2022.

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:

197/2020, 203/2021, de autoria do deputado André Fernandes;
137/2021, 315/2021, de autoria do deputado Agenor Neto;
237/2021, 416/2021, 428/2021, 456/2021, 458/2021 de autoria do

deputado Tony Brito;
285/2021, de autoria do deputado Bruno Pedrosa;
319/2021, 402/2021, de autoria do deputado Ap.Luiz Henrique;
356/2021, 422/2021, de autoria do deputado Guilherme Landim;
446/2021, de autoria do deputado Guilherme Sampaio;
361/2021, de autoria do deputado Rafael Branco;
373/2021, de autoria da deputada Erika Amorim;
419/2021, de autoria do deputado Acrísio Sena;
429/2021, de autoria do deputado Queiroz Filho;
432/2021, 462/2021, de autoria do deputado Romeu Aldigueri;
441/2021, de autoria do deputado Marcos Sobreira;
452/2021, de autoria do deputado Delegado Cavalcante;
460/2021, de autoria do deputado Jeová Mota;
96/2020, de autoriza do deputado Renato Roseno.

Atenciosamente,

Deputado andro Leitão
PRES~~NTE
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