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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
30/01/2020

Dispõe sobre a criação da Delegacia de Polícia Civil
no Município de Nova Olinda-CE.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º. Fica o Poder Público Estadual autorizado a criar, no âmbito da estrutura organizacional da Polícia
Civil do Estado do Ceará, a Delegacia de Polícia Civil do Município de Nova Olinda-CE.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
consignadas à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará na Lei Orçamentária
Anual.

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

 

JUSTIFICATIVA

O município de Nova Olinda-Ce, localizado na Região Cariri do Estado, com extensão territorial de
284,404 km² e uma população de 15.520 habitantes, conforme estimativa do IBGE de 2018.

Nesse sentido, a implantação da Delegacia de Polícia Civil no município é um pleito antigo da
população que toma uma maior dimensão nesse momento de alto índice de criminalidade enfrentado
por todo o Estado do Ceará.

Nesse momento de enfrentamento da criminalidade, se faz necessário o maior número de dispositivos
de segurança possíveis nos municípios do nosso interior do Estado e uma Delegacia no Município de
Nova Olinda dará um grande auxílio ao combate do crime na região.

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.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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MATÉRIA: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA
CIVIL NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-CE.

 

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 005/2020
Senhor , que Deputado Andre Fernandes “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE
POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-CE.”

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

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

A  em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis,

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, , o Distrito Federal e os Municípios,os Estados
todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

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 CF).

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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Encontramos ainda na constituição Federal a previsão de descentralização meramente administrativa,
muito mais restritas que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

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

A Carta Magna Estadual, por seu turno, estabelece em seu artigo 14, inciso 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 vedada pela Constituição Federal, observados os princípios em respeito
à legalidade, à moralidade, e a probidade administrativa.

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

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”.

 Reza ainda a Carta Magna Federal, em seu art. 24, inciso XV, abaixo:

“Art. 24. Compete à União, aos  e ao Distrito Federal Estados legislar
 sobre:concorrentemente

(...)

XV – proteção à infância e a juventude;”

A matéria tem amparo na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, ao dispor que “A segurança
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas

É também elencada no artigo 16, inciso XV, da Constituição do Estado do Ceará:

“Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
Constituição da  República, sobre:

(...)

XV – proteção à infância e a juventude;”

É pacífico que o Estado-Membro, possui competência concorrente para legislar sobre proteção à infância
e a juventude, nos termos do art. 24, XV, da Carta Magna Federal e art. 16, XV, da Carta Magna
Estadual.

Entendemos que a matéria a que se refere o projeto de Indicação sub examine é abrangida pelas
Constituições Federal e Estadual, e sem sombra de dúvida está relacionada à segurança com bem reza em
sua ementa: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO
DE NOVA OLINDA-CE. Isto, aliás, é bem visível em sua justificativa e, como vimos na legislação
supracitada, a matéria encontra-se prevista nas Constituições Federal e Estadual.

DO CONCEITO E REPARTIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
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Para que possamos entender melhor o sistema de distribuição de competências do Federalismo Brasileiro,
faremos a seguir uma explanação sobre o assunto.

Dentre as características da Federação está a posse de um mínimo de competências fixadas rigidamente
na Constituição Federal. A repartição de competências entre os diferentes níveis de governo é um dos

 não há Federação se seus integrantes não possuírem umelementos da autonomia dos entes federativos;
razoável feixe delas. É a repartição de competências – constitucionalmente fixada – distribuindo os
poderes de legislar e executar tarefas pertinentes ao Estado que dá uma das características da Federação.

Com efeito, a autonomia dos entes federativos se mostra pela capacidade de inovar o ordenamento
jurídico, pela edição de leis ou atos normativos, permitindo com isso regularem seus próprios assuntos. É
que - tecnicamente – o federalismo é uma divisão constitucional de poderes entre dois ou mais
componentes dessa figura complexa que decorre da existência de um Estado, apresentando formas de
distribuição das tarefas políticas e administrativas.

Competência, segundo José Afonso da Silva, é “a faculdade juridicamente atribuída a uma
entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as
diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas
funções.”

Tratando-se de Brasil, historicamente, é a predominância do interesse que determina a repartição de
competências, tendo o Constituinte de 88 mantido a regra por atribuir à União competências para
matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as
matérias e assuntos de predominante interesse regional (...). Adotou o Constituinte a técnica da
enumeração das competências da União, ficando o remanescente para Estados-membros. De modo geral a

 trata das competências , definindo ainda asConstituição Federal nos Artigos 21 a 25 e Artigo 30
competências para legislar em matéria tributária nos Artigos 153, 154, 155 e 156, além do Artigo 195.

Pode-se dizer que a repartição de competências adotada pelo constituinte de 1988 é complexa e buscou
equilibrar a Federação, conquanto historicamente a maior gama delas tenham sido atribuída á União em
detrimento dos Estados. A exata compreensão da repartição passa pela classificação das competências,
porque se agrupando em razão de sua natureza ou vinculação com uma das pessoas políticas, torna mais
visível o conjunto.

DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

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

Assim é que à União é reservada a competência legislativa para matérias relativas a direito civil,
comercial, penal, processual eleitoral, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho. Os Estados possuem competência legislativa no que toca à instituição de regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, conforme dispõe o Parágrafo 3º do Artigo 25 da
Carta Política. Aos Municípios, por sua vez, cabe legislar sobre assuntos de interesse local.

No que diz respeito à titularidade das competências o constituinte fixou um número de matérias em que,
desde logo, tanto a União, como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar constituindo-se na
competência legislativa concorrente, disposta no Artigo 24 da Constituição Federal.

Essas pessoas políticas podem então legislar sobre direito tributário, financeiro, educação, cultura, ensino
e desporto, dentre outros. Embora possam legislar concorrentemente, nos parágrafos do citado Artigo 24
estão regras de ajuste determinando que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais,
não excluindo a competência total dos Estados para atender suas peculiaridades, caso aquela não legisle
na forma determinada.
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a.  

Finalmente, diz a Constituição Federal que a superveniência da lei federal sobre normas gerais, suspende
a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário.

Deve ser mencionada ainda, conforme ensina José Afonso da Silva, a existência da competência
 No dizer do constitucionalista “... élegislativa suplementar conferida aos Estados e aos Municípios.

correlativa da competência concorrente, e significa o poder de formular normas que desdobrem o
conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas (Artigo 24,

)”. Também é exemplo da competência legislativa suplementar o Artigo 30, inciso IIParágrafo 1º ao 4º
da Constituição Federal, in verbis: Compete aos Municípios: suplementar a legislação federal e a estadual
no que couber.

Finalizadas essas considerações sobre federação e competências legislativas, lembramos, com o
devido respeito, que pretendemos mostrar ser a Constituição Federal quem determina qual das
pessoas políticas fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas

.fixadas na Constituição Estadual

Ocupando a Constituição a hierarquia do sistema normativo, é nela que o legislador encontrará a forma
de elaboração legislativa e o seu conteúdo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo,. Mais especificamente, inobservando aquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresenta flagrante vício de inconstitucionalidade.

DA INICIATIVA DAS LEIS

A Lei Maior Estadual diz expressamente em seu art.  que:60, inciso II, § 1º e 2º, ”c”

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

(...)

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

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

   § 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado às leis que
disponham sobre:

  (...)

criação, organização, estruturação e    órgãos e entidadescompetências das  Secretarias de Estado,
da administração pública direta e indireta, concessão, permissão, autorização, delegação e outorga
de serviços públicos;

    (...)

 A Constituição do Estado do Ceará, ainda oferece reforço a esses dispositivos quando determina em seu
o art. 88, incisos II, III e VI, que:

Art.88. Compete privativamente ao Governador do Estado:
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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.    

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, no artigo 2º, da Carta Magna Federal:

Ressalva-se que somente o Chefe do Executivo Estadual poderia propor Lei atinente a atribuições das
Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da competência garantida por aqueles artigos da
Constituição Estadual. Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, LEI N.º 16.710, DE
21.12.18 (alterações feitas pela Lei nº 16.863/2019)

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

Preceitua o art . 6º, inciso I, 1, 3 e 3.6 da supracitada Lei:

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria

(...)

3. Secretarias de Estado            

3.6. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

Por sua vez, o art. 25, (TÍTULO IV - DAS SECRETARIAS DE ESTADO, Capítulo VI - DA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL) da supracitada Lei determina que:

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

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

II -       assessorar o Governador do Estado na formulação de diretrizes e da
política de garantia e manutenção da ordem pública e defesa social;
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III -  realizar estudos para subsidiar a elaboração, acompanhamento e
avaliação das políticas públicas de prevenção à violência e contribuir na
formulação de estratégias para a Segurança Pública;

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

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

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

Desta feita, após a análise da propositura em tela  observa-se não haver óbice para que a indicação em,
comento siga os trâmites convencionais, e se acolhido o objeto pelo Executivo, possa transformar-se em
Lei.

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

No que concerne ao projeto de Indicação, 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.

  § 2º Uma vez que recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o
Governador do Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência a
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.
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(...)

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).

Desta feita, após a análise da propositura em tela  observa-se não haver óbice para que a indicação em,
comento 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

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.

Em face ao exposto, somos de  à regular tramitação da presente proposição,PARECER FAVORÁVEL
em virtude da inexistência de quaisquer óbices de natureza constitucional, legal e regimental.

É o parecer, salvo melhor juízo.

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

                                
 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  17/02/2020 11:54:36  Data da assinatura:  17/02/2020 11:54:40

CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
17/02/2020

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:   PI 0005/2020- ANÁLISE E REMESSA AO PROCURADOR-GERAL.

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  17/02/2020 15:47:42  Data da assinatura:  17/02/2020 15:49:02

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
17/02/2020

DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO SENHOR PROCURADOR-GERAL.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA

15 de 24



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

  Descrição:   PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 0005/2020 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJR.

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  19/02/2020 15:08:19  Data da assinatura:  19/02/2020 15:08:29

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
19/02/2020

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:  09/03/2020 11:05:23  Data da assinatura:  09/03/2020 11:05:41

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
09/03/2020
 

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 Audic Mota

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

  Descrição:   PARECER AO PI 05/20

  Autor:  99572 - DEPUTADO AUDIC MOTA

  Usuário assinador:  99572 - DEPUTADO AUDIC MOTA

  Data da criação:  28/04/2020 09:05:54  Data da assinatura:  28/04/2020 09:08:02

GABINETE DO DEPUTADO AUDIC MOTA

PARECER
28/04/2020

I. Relatório

    Temos ora em comento o Projeto de Indicação Nº 05/2020, de autoria do Deputado André Fernandes o
qual dispõe sobre a criação da delegacia de polícia civil no município de Nova Olinda-CE.  

    Em sua justificativa, o nobre deputado autor explicita que: O município de Nova Olinda-Ce, localizado
na Região Cariri do Estado, com extensão territorial de 284,404 km² e uma população de 15.520
habitantes, conforme estimativa do IBGE de 2018. Nesse sentido, a implantação da Delegacia de Polícia
Civil no município é um pleito antigo da população que toma uma maior dimensão nesse momento de
alto índice de criminalidade enfrentado por todo o Estado do Ceará.

II. Análise

    Primeiramente, quanto a constitucionalidade do projeto no âmbito federal, a Constituição Federal, lei
suprema do ordenamento jurídico brasileiro dispõe em seu artigo 25, que cabe aos Estados a competência
para legislar sobre matéria residual, tal como é o caso apresentado:

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 Constituição Estadual, por sua vez, ressalta em seu art. 58, § 1º quanto à competência dos deputados
estaduais para propor projeto de indicação ao Poder Executivo, conforme o trecho transcrito abaixo:

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

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.

      Do mesmo modo dispõe o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará –
Resolução 389, 11 de dezembro de 1996, em seus artigos 196, inciso II, alínea “ ” e 215:f

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, que
não caibam projeto de lei, resolução, de decreto interesse público legislativo,
bem como em requerimento.

    Ademais, analisando-se os pressupostos legislativos não existe óbice para que o Projeto de Indicação
em comento siga os trâmites convencionais, e se acolhido pelo Executivo, possa transformar-se em Lei.

III. Voto do Relator

    Pelo exposto, observamos que o projeto em questão encontra-se em conformidade com a Constituição
, bem como quanto aos aspectos regimentais, portanto, somos de parecer Federal e Estadual

 à admissibilidade da matéria.FAVORÁVEL

DEPUTADO AUDIC MOTA

DEPUTADO (A)
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Data da criação:  30/09/2020 11:56:44  Data da assinatura:  30/09/2020 11:56:51

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
30/09/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANETES
DATA EMISSÃO: 20/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

      

71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA      Data 30/09/2020

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NAS COMISSÕES CONJUNTAS - COFT; CTASP; CDS

  Autor:  99437 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

  Usuário assinador:  99361 - ANTÔNIO GRANJA.

  Data da criação:  30/09/2020 15:18:00  Data da assinatura:  30/09/2020 15:37:24

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MEMORANDO
30/09/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÕES DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; DE TRABALHO,

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE DEFESA SOCIAL.

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.
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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,

ANTÔNIO GRANJA.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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