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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
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Dispõe sobre a criação de Memorial em homenagem aos
policiais civis, policiais militares e bombeiros militares
mortos em razão do serviço, no Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º. Fica criado Memorial em homenagem aos policiais civis, policiais militares e bombeiros
militares mortos em razão do serviço, no Estado do Ceará.

Art. 2º. O Memorial em homenagem aos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares mortos
em razão do serviço deverá conter os seguintes elementos:

I - nome completo e nome de guerra do policial civil, policial militar ou do bombeiro militar;

II - data de nascimento e do óbito do policial civil, policial militar ou do bombeiro militar.

Art. 3º. Os nomes dos policiais e bombeiros mortos em razão do serviço deverão ser expostos em forma
de placa.

Art. 4º. O Memorial será localizado na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, Comando Geral da
Polícia ou do Bombeiro Militar do Estado do Ceará.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

A presente proposição tem por escopo criar o memorial em homenagem aos policiais civis, policiais
militares e bombeiros militares mortos em razão do serviço no Estado do Ceará.

Além disso, quanto ao mérito, destaca-se que a atividade dos policiais militares e dos policiais civis é de
fundamental importância para a garantia do funcionamento do Estado. É sabido que os membros da
Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros submetem-se a rigorosos processos de seleção e de
formação, para que exercitem atividade destinada a preservar a ordem pública, as pessoas e dos seus
patrimônios, ou seja, ação de interesse de toda a coletividade. Trata-se de profissão que requer elevada
valorização por parte do Estado e da sociedade, sendo que uma das formas de reconhecer a importância é
por meio da instituição de Memorial para homenagear os que perderam a suas vidas em decorrência do
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exercício de sua função, a qual é medida de justiça e que reconhece os relevantes serviços prestados à
Corporação, ao Estado do Ceará e à sociedade.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
13/05/2021

LIDO NA 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 13
DE MAIO DE 2021.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 00160/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

EMENTA: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE MEMORIAL EM
HOMENAGEM AOS POLICIAIS CIVIS, POLICIAIS MILITARES E
BOMBEIROS MILITARES MORTOS EM RAZÃO DO SERVIÇO, NO
ESTADO DO CEARÁ.”

 

 

 

 

P A R E C E R

 

 

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do ExcelentíssimoProjeto de Indicação nº 00160/2021
Senhor , cuja ementa encontra-se acima transcrita.Deputado André Fernandes

DO PROJETO 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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Art. 1º. Fica criado Memorial em homenagem aos policiais civis, policiais
militares e bombeiros militares mortos em razão do serviço, no Estado do Ceará.

Art. 2º. O Memorial em homenagem aos policiais civis, policiais militares e
bombeiros militares mortos em razão do serviço deverá conter os seguintes
elementos:

I - nome completo e nome de guerra do policial civil, policial militar ou do
bombeiro militar;

II - data de nascimento e do óbito do policial civil, policial militar ou do bombeiro
militar.

Art. 3º. Os nomes dos policiais e bombeiros mortos em razão do serviço deverão
ser expostos em forma de placa.

Art. 4º. O Memorial será localizado na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil,
Comando Geral da Polícia ou do Bombeiro Militar do Estado do Ceará.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Justificativa da presente propositura encontra-se nos autos do referido Projeto de Indicação.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL

O primeiro aspecto a ser analisado na presente propositura, é o cumprimento dos requisitos formais
exigidos pela Constituição para a elaboração da norma jurídica. Uma vez que, a Carta Magna reparte as
competências para edições de leis entre os entes da federação, é de indispensável estudo se a proposta
parlamentar corresponde aos pressupostos e procedimentos relativos à formação de lei.

Em vista disto, no que concerne a competência legislativa, 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).

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.

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;

(...)
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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

Verifica-se que a presente propositura, ao buscar dispor  sobre criação de Memorial em homenagem aos
policiais civis, policiais militares e bombeiros militares mortos em razão do serviço, no Estado do Ceará
atribui responsabilidades a órgãos do Poder executivo. A proposição em baila destaca-se, sem sombra de
dúvida, por seu relevante interesse público. Por conseguinte, tem-se que, no caso em apreço, não há óbice
para que o Estado do Ceará legisle sobre o assunto abordado nesta propositura, exercendo, para tanto, a
sua competência legislativa.

A iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual, cabe 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 às outras pessoas taxativamente citadas nos demais
incisos do mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas, do
supracitado artigo, da Carta Estadual.

Nessa perspectiva, o projeto em questão, por ser de indicação, não 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. Tampouco trata 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:

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;

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 a matéria tratada no presente projeto de indicação, remanescendo, assim, ao Estado a
competência para legislar sobre a questão.

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 proposta via Projeto de Indicação.

DO PROJETO DE INDICAÇÃO
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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.

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 competente
Projeto de Lei, na forma de Indicação. (grifo inexistente no 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 decreto legislativo,interesse público

bem como em requerimento. (grifos nossos).

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.

 

CONCLUSÃO
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Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos  àPARECER FAVORÁVEL,
regular e regimental tramitação do Projeto de Indicação nº . É o parecer, que submetemos à00160/2021
consideração da douta Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

 

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

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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Acolho o parecer da Consultoria Jurídica.

À CCJ.

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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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 Osmar Baquit

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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