
Nº da proposição
00017/2020

Data de autuação
14/02/2020

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE INDICAÇÃO

Autor: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

Ementa:

INCLUI A DISCIPLINA "DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS" PREVISTOS
NO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE TRAB. ADM. E SERVIÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE INDICAÇÃO

  Descrição:  
INCLUI DISCIPLINA DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS PREVISTOS NO ARTIGO 5º DA
CF/1988

  Autor:  32127 - ROGERES AUGUSTO ALBUQUERQUE MOURA

  Usuário assinador:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Data da criação:  13/02/2020 17:09:04  Data da assinatura:  13/02/2020 17:17:20

GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
13/02/2020

INCLUI A DISCIPLINA "DOS DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS" PREVISTOS NO
ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ indicação:

Art.1º – Fica incluída a disciplina “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” previstos no artigo 5º
da Constituição Federal de 1988, na grade complementar do currículo do ensino fundamental e médio nas
Escolas Públicas Estaduais.

Art. 2º – A disciplina que trata esta lei será abordará de forma interdisciplinar de acordo com o conteúdo
programático, devendo ser respeitados os níveis de ensino e série, assim como a respectiva carga horária.

Art. 3º – As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

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

 

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal Brasileira, de 1988, é a lei máxima do país. Neste importante diploma normativo
o cidadão brasileiro encontra todas as diretrizes do Estado, as chamadas decisões fundamentais; os
direitos individuais e coletivos, garantias e deveres dos cidadãos, bem como os princípios fundamentais
que regem o nosso país.

Assim, para que o povo brasileiro possa efetivamente exercer a cidadania é essencial que todos conheçam
o texto constitucional. Mas a grande dúvida é sobre em que momento o ensino e estudo da disciplina
poderia ser lecionada. Nesse sentido, desde cedo é possível compreender os principais conceitos que a
Carta Magna traz, portanto defendemos que ao longo de todo o ensino básico é possível ir construindo
esse importante conhecimento.

O ensino básico é indispensável à formação do indivíduo e à sua integração na sociedade. O conceito de
ensino básico compreende a educação Infantil, o ensino fundamental e o Ensino Médio, que juntos
propiciam a formação básica intelectual, ética e de cidadania necessárias ao ser humano.
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Como todo poder emana do povo, é ideal que o estudo dessa parte do Direito Constitucional faça parte da
formação acadêmica desde o ensino básico como exercício de cidadania. Afinal conhecer bem nossas leis
e nossos direitos, em especial os Direitos e Deveres Individuais Coletivos estabelecidos por meio do
artigo 5º da Constituição Federal de 1988, com certeza é um grande diferencial para o desenvolvimento
social, interpessoal, fator que contribuiria para a uma sociedade mais pacífica e harmoniosa. Um povo
bem instruído, ciente de seus direitos e deveres, o que tende a se portar de forma mais ética em suas
relações em sociedade.

Nesse sentido, 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)

2 de 23



  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:  18/02/2020 10:26:11  Data da assinatura:  18/02/2020 13:24:08

PLENÁRIO
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18/02/2020

LIDO NA 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 18
DE FEVEREIRO  DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Formulário de Protocolo para
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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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COORDENADOR DA PROCURADORIA
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FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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PROJETO INDICAÇÃO Nº: 00017/2020.

AUTORIA: DEPUTADO ANDRE FERNANDES.

MATÉRIA: INCLUI A DISCIPLINA "DOS DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS" PREVISTOS NO ARTIGO 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

 

 

 

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 quanto à sua
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Indicação cujo número,
autoria e ementa constam em epígrafe.

 

DO PROJETO

 

02.  Dispõem os artigos da presente propositura:                                          

Art.1º – Fica incluída a disciplina “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” previstos no artigo
5º da Constituição Federal de 1988, na grade complementar do currículo do ensino fundamental e médio
nas Escolas Públicas Estaduais.

Art. 2º – A disciplina que trata esta lei será abordará de forma interdisciplinar de acordo com o
conteúdo programático, devendo ser respeitados os níveis de ensino e série, assim como a respectiva
carga horária.
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Art. 3º – As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

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

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

 

03.                                          O ilustre Parlamentar, autor do presente projeto, argumentou, justificando a
iniciativa de sua proposição, nos seguintes termos:

A Constituição Federal Brasileira, de 1988, é a lei máxima do país. Neste importante diploma normativo
o cidadão brasileiro encontra todas as diretrizes do Estado, as chamadas decisões fundamentais; os
direitos individuais e coletivos, garantias e deveres dos cidadãos, bem como os princípios fundamentais
que regem o nosso país.

Assim, para que o povo brasileiro possa efetivamente exercer a cidadania é essencial que todos
conheçam o texto constitucional. Mas a grande dúvida é sobre em que momento o ensino e estudo da
disciplina poderia ser lecionada. Nesse sentido, desde cedo é possível compreender os principais
conceitos que a Carta Magna traz, portanto defendemos que ao longo de todo o ensino básico é possível
ir construindo esse importante conhecimento.

O ensino básico é indispensável à formação do indivíduo e à sua integração na sociedade. O conceito de
ensino básico compreende a educação Infantil, o ensino fundamental e o Ensino Médio, que juntos
propiciam a formação básica intelectual, ética e de cidadania necessárias ao ser humano.

Como todo poder emana do povo, é ideal que o estudo dessa parte do Direito Constitucional faça parte
da formação acadêmica desde o ensino básico como exercício de cidadania. Afinal conhecer bem nossas
leis e nossos direitos, em especial os Direitos e Deveres Individuais Coletivos estabelecidos por meio do
artigo 5º da Constituição Federal de 1988, com certeza é um grande diferencial para o desenvolvimento
social, interpessoal, fator que contribuiria para a uma sociedade mais pacífica e harmoniosa. Um povo
bem instruído, ciente de seus direitos e deveres, o que tende a se portar de forma mais ética em suas
relações em sociedade.

Nesse sentido, 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”.

 

ASPECTOS JURÍDICOS

 

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

03.                                     Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo, estabelece oLex Fundamentalis
seguinte no que é 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”.

8 de 23



 

04.                                          A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que
variam bastante na sua amplitude. Desta forma, encontramos as autonomias políticas que caracterizam
um federalismo de três níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o
Distrito Federal, mantida a autonomia política dos Estados Membros (art. 18, da Carta Magna).

05.                                          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.

06.                                          Convém ressaltar, ainda, que por força do Princípio Federativo firmado no
art. 18, da Carta Magna, decorre que cada um dos entes federados possui eleições próprias, competência
administrativa própria para a prestação do serviço público, autonomia administrativa e competência
tributária própria.

 

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

 

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

“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”.

 

08.                                          Por sua vez, estabelece a Carta Magna Estadual, em seu artigo 14, incisos I
e IV:

“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, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa;”

 

09.                                          A competência legislativa diz respeito ao poder de criação de leis, de
inovação do mundo jurídico pelo parto de novo diploma normativo (arts. 22 a 24 da CF/88).

10.                                          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.

11.                                          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
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lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, observados os princípios de respeito à Constituição Federal,
à unidade da Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à
probidade administrativa, respectivamente.

12.                                          Pela análise dos dispositivos transcritos, ao propor a inclusão da disciplina
“Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” na grade complementar do currículo do ensino
fundamental e médio nas Escolas Públicas Estaduais, constata-se que a presente propositura versa sobre a

, notadamente sobre as competências daorganização e o funcionamento da administração estadual
Secretaria da Educação, pois impõe conduta ao Poder Executivo Estadual.

13.                                          Destarte, a matéria ventilada no Projeto de Indicação é de iniciativa
privativa do Governador do Estado do Ceará, 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

(....)

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

(....)

b)  servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
seu

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civis e militares, seu regime jurídico, ingresso, limites de idade,
estabilidade , reforma e transferência de policiais, direitos e deveres
militares e de bombeiros militares para a inatividade

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

concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços
públicos;

(grifo inexistente no original)

 

14.                                           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;
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(....)

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

 

15.                                          Isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar, quando preferiu a
, valendo ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentaissede da Indicação

adotados pelo nosso Ordenamento Constitucional, artigo 2º, da Carta Magna Federal:

 

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

 

16.  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 qualquersub examine
vedação imposta pelas Constituições Federal e Estadual, .vez que proposta via Projeto de Indicação

 

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

17.                                           Com efeito, percebemos que o nobre parlamentar, 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.

 

18.                                          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.” 

 

19.                                          Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”; artigo 206,
inciso VI; e artigo 215 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução
389 de 11/12/96), respectivamente, “ :in verbis”
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“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação;

(...)

 

Art. 206. A Assembléia 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
interesse público, que não caibam em projeto de lei, de resolução, de
decreto legislativo, bem como em requerimento.”

 

20.                                          Destarte, podemos concluir que o nobre parlamentar, na proposição de sua
autoria, apenas  ao Poder Executivo, sugere na forma de Indicação, medida de interesse público que
não caberia em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

 

21.                                          Logo,  – por intermédio de projeto de indicação – ao sugerir e NÃO ao
, não ferindo, portanto, a independência edeterminar, NÃO invadiu a seara do Poder Executivo

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.

 

22.                                          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.

 

CONCLUSÃO
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23.  Desse modo, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o                                        
presente  à regular e regimental tramitação do presente Projeto de Indicação,PARECER FAVORÁVEL
pois o mesmo se ajusta à exegese do artigo 60, § 2º, alíneas “b” e “c”; artigo 58, §§ 1º e 2º, ambos da
Carta Estadual, como também do artigo 196, inciso II, alínea “f”; artigo 206, inciso VI; e artigo 215;
todos do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará.

É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

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

LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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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

14 de 23



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

  Descrição:   PI 017/2020- 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 15:37:53  Data da assinatura:  09/03/2020 15:38:10

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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GABINETE DO PROCURADOR
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De acordo com o parecer.
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PROCURADOR
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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 Sérgio Aguiar

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 ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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INCLUI A DISCIPLINA "DOS DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS" PREVISTOS NO ARTIGO 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

RELATOR: DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação nº 17/2020, proposto pelo Deputado André Fernandes, cujo objetivo é 
 INCLUIR A DISCIPLINA "DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS"

PREVISTOS NO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

De acordo com o que é estabelecido no artigo 48, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno, compete à
Comissão Constituição, Justiça e Redação 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- ANÁLISE

No que concerne a Projeto de Indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1° e 2° da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional n° 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22 de dezembro de 1994, ex vi:

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; e
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VI - resoluções.

§ 1°. 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.

§ 2°. 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.

Observa-se que se trata de uma sugestão ao Chefe do Poder Executivo, quando a proposição apresenta
importância aos cidadãos e não há possibilidade através de projeto de lei, de resolução, de decreto
legislativo, bem como em requerimento, então dessa forma é previsto que poderá ser feita uma indicação
ao Poder Executivo, de acordo com os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 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 em requerimento.

Dessa forma, o projeto de indicação, não apresenta nenhum impedimento a regular tramitação da
proposição através da análise jurídico-constitucional, já que o mesmo atende os pressupostos
constitucionais de competência legislativa estadual e não adentra na competência de iniciativa exclusiva
do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 60, inciso I, §1º, e inciso II, §2º alínea “c” da
Constituição Estadual do Ceará e no artigo 206, inciso VI do Regimento Interno da Assembleia, in
verbis:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

§1º Não será admitido aumento da despesa, prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado;

II – ao Governador do Estado;

§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre: (…)

b) servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis e
militares, seu regime jurídico, ingresso, limites de idade, estabilidade, direitos

, reforma e transferência de policiais militares e de bombeirose deveres
militares para a inatividade; (grifo nosso)

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;
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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

A Constituição Federal de 1988, em seus dispositivos artigos 18 e 25, estabelece que:

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.

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.

Diante do objetivo da matéria, é necessário mencionar os artigos da Carta Magna Federal e Estadual, que
tratam da iniciativa legislativa sobre o assunto trazido pela proposição:

CRFB/88 – Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à
tecnologia, à pesquisa e à inovação;

CRFB/88 – Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
desenvolvimento e inovação;

CE/89 – Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
Constituição da República, sobre:

IX – educação, cultura, ensino e desporto; (…)

§1º A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a estabelecer
as normas gerais e, à sua falta, não ficará o Estado impedido de exercer
atividade legislativa plena.

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

No mesmo sentido é necessário observar os artigos 14 e o inciso I e IV, e o artigo 88, incisos II, III e VI
da Constituição Estadual:

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;
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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;¨

Então se faz necessário ressaltar ao sugerir por meio de projeto de indicação, e não fazendo
determinações, o mesmo não invadiu a competência do Poder Executivo, dessa forma não desrespeito o
princípio da tripartição dos poderes estabelecidos nas Cartas Magnas Federal e Estadual.

III - VOTO

O Projeto de Indicação nº. 17/2020, de autoria do Deputado André Fernandes, não apresenta nenhum
impedimento para sua regular tramitação. Em face do exposto, o nosso  a PARECER FAVORÁVEL,
tramitação da presente proposição, em virtude da inexistência de quaisquer óbices de natureza
constitucional, legal e regimental, bem como em virtude da relevância da matéria.

É o parecer.

 

 

DEPUTADO SERGIO AGUIAR

DEPUTADO (A)
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