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DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UNIDADE DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ NO
MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

 

Art. 1º. Fica o Poder Público Estadual autorizado a instalar uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar
do Ceará, no município de Baturité.

 

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

 

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

 

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

 

 

 

JUSTIFICATIVA
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O Corpo de Bombeiros foi inicialmente constituído com a função de combater incêndios. No entanto,
suas funções foram sendo ampliadas de modo a atender praticamente todas as áreas de proteção à vida.
Dentre as atribuições, podemos citar:

* Atuar na defesa civil estadual e nas funções de proteção da incolumidade e do
socorro das pessoas em caso de infortúnio ou de calamidade;

* Exercer atividades de polícia administrativa para a prevenção e combate a
incêndio, bem como de controle de edificações e seus projetos, visando a
observância de requisitos técnicos contra incêndio e outros riscos;

* A proteção, busca e salvamento de pessoas e bens, atuar no socorro médico de
emergência pré-hospitalar de proteção e salvamento aquáticos;

* Socorrer as populações em estado de calamidade pública, garantindo assistência
através de ações de defesa civil;

* Desenvolver pesquisas científicas em seu campo de atuação funcional e ações
educativas de prevenção de incêndio, socorro de urgência, pânico coletivo e proteção
ao meio ambiente, bem como ações de proteção e promoção do bem estar da
coletividade e dos direitos, garantias e liberdades do cidadão;

* Estimular o respeito à cidadania, através de ações de natureza preventiva e
educacional;

* Manter intercâmbio sobre os assuntos de interesse de suas atribuições com órgãos
congêneres de outras unidades da Federação.

Apesar de toda sua relevância e importância na defesa da proteção civil, hoje, o Corpo de Bombeiros
conta poucas unidades operacionais, e boa parte destas estão instaladas no município de Fortaleza.

Segundo moradores daquela região, qualquer das hipóteses em que seja necessária a atuação do Corpo
de Bombeiros, o município de Baturité se obriga a ter que recorrer a unidade do Corpo de Bombeiros
instalado na cidade de Quixadá.

O que agrava a situação, é o fato de que o município de Baturité é conhecido por ser uma cidade
serrana, situação em que dificulta a acessibilidade por parte dos Bombeiros Militares que precisam se
deslocar em veículos de grande porte.

Nesse sentido, como forma de expandir a prestação de tal serviço, inclusive nos municípios do interior
cearense, torna-se necessária a aprovação do presente projeto.

Dessa forma, a presente proposição tem por escopo a instalação de uma unidade do Corpo de
Bombeiros para o município de Baturité, com vistas não apenas a atender as demandas geradas no
âmbito da própria municipalidade, mas também das cidades circunvizinhas da Região do Maciço de
Baturité, possibilitando maior aproximação do serviço público das comunidades.

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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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES.

MATÉRIA: DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UNIDADE DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ NO MUNICÍPIO DE
BATURITÉ.

 

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 o Poder Público Estadual autorizado a instalar uma Unidade do Corpo de Bombeiros
Militar do Ceará, no município de Baturité.

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

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

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

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

8 de 45



 

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

“O Corpo de Bombeiros foi inicialmente constituído com a função de combater incêndios. No entanto,
suas funções foram sendo ampliadas de modo a atender praticamente todas as áreas de proteção à vida.
Dentre as atribuições, podemos citar:

* Atuar na defesa civil estadual e nas funções de proteção da incolumidade e do socorro das pessoas em
caso de infortúnio ou de calamidade;

* Exercer atividades de polícia administrativa para a prevenção e combate a incêndio, bem como de
controle de edificações e seus projetos, visando a observância de requisitos técnicos contra incêndio e
outros riscos;

* A proteção, busca e salvamento de pessoas e bens, atuar no socorro médico de emergência
pré-hospitalar de proteção e salvamento aquáticos;

* Socorrer as populações em estado de calamidade pública, garantindo assistência através de ações de
defesa civil;

* Desenvolver pesquisas científicas em seu campo de atuação funcional e ações educativas de prevenção
de incêndio, socorro de urgência, pânico coletivo e proteção ao meio ambiente, bem como ações de
proteção e promoção do bem estar da coletividade e dos direitos, garantias e liberdades do cidadão;

* Estimular o respeito à cidadania, através de ações de natureza preventiva e educacional;

* Manter intercâmbio sobre os assuntos de interesse de suas atribuições com órgãos congêneres de
outras unidades da Federação.

Apesar de toda sua relevância e importância na defesa da proteção civil, hoje, o Corpo de Bombeiros
conta poucas unidades operacionais, e boa parte destas estão instaladas no município de Fortaleza.

Segundo moradores daquela região, qualquer das hipóteses em que seja necessária a atuação do Corpo
de Bombeiros, o município de Baturité se obriga a ter que recorrer a unidade do Corpo de Bombeiros
instalado na cidade de Quixadá.

O que agrava a situação, é o fato de que o município de Baturité é conhecido por ser uma cidade
serrana, situação em que dificulta a acessibilidade por parte dos Bombeiros Militares que precisam se
deslocar em veículos de grande porte.

Nesse sentido, como forma de expandir a prestação de tal serviço, inclusive nos municípios do interior
cearense, torna-se necessária a aprovação do presente projeto.

Dessa forma, a presente proposição tem por escopo a instalação de uma unidade do Corpo de
Bombeiros para o município de Baturité, com vistas não apenas a atender as demandas geradas no
âmbito da própria municipalidade, mas também das cidades circunvizinhas da Região do Maciço de
Baturité, possibilitando maior aproximação do serviço público das comunidades.

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.”

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.
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05.                                     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”.

06.                                          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).

07.                                          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.

08.                                          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

09.  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”.

 

10.                                          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;”

 

11.                                          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).

12.                                          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.

10 de 45



13.                                          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 publicidade, à eficiência, à moralidade e à
probidade administrativa, respectivamente.

14.                                          Pela análise dos dispositivos transcritos, ao autorizar a instalação de uma
Unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará no município de Baturité, constata-se que a presente

, notadamente juntopropositura versa sobre a organização e o funcionamento da administração estadual
ao Corpo de Bombeiros Militar, vinculado a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, pois impõe
conduta ao Poder Executivo Estadual.

 

15.                                          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

(....)

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)

 

 

16.                                           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;¨

 

17.                                          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”.

 

18.                                          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

 

19.                                           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.

 

20.                                          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.” 

 

21.                                          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”

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

(...)

II – projeto:

(...)
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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.”

 

22.                                          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.

 

23.                                          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.

 

24.                                          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

 

25.                                          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, alínea “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.
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ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  25/09/2019 14:30:52  Data da assinatura:  25/09/2019 14:31:03

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
25/09/2019

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:  26/09/2019 11:22:07  Data da assinatura:  26/09/2019 11:22:14

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
26/09/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Walter Cavalcante 

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

prazos:

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO 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 FAVORÁVEL AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 347/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ANDRÉ
FERNANDES

  Autor:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Usuário assinador:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Data da criação:  26/09/2019 16:48:43  Data da assinatura:  26/09/2019 16:48:54

GABINETE DO DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

PARECER
26/09/2019

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 347/2019, ONDE, DISPÕE
ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se de Projeto de Indicação proposto pelo Deputado André Fernandes, cujo objetivo é INSTITUIR
UMA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ NO MUNICÍPIO DE
BATURITÉ, NA FORMA QUE MENCIONA.

 

É o relatório.

 

II - ANÁLISE

Com base no exposto, o referido Projeto de Indicação do nobre Deputado André Fernandes, uma vez que
não se vislumbra vícios constitucionais para a admissibilidade da referida propositura, conforme preceitua
as Constituições Federal e Estadual nesta Casa Legislativa e que se ajusta a exegese do artigo 58, § 1º, da
Carta Magna Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de dezembro de 1994 –
D.O. de 22.12.1994, tudo em conformidade com a redação dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206,
inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389
de 11/12/96), se faz necessário mencionar os artigos 60, inciso II, §2º alínea   “c”   da Constituição
Estadual do Ceará, que versa sobre matéria trazida pela proposição:

 

Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:
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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.

 

(Omissis)

 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

Certos da relevância da propositura apresentada pelo nobre parlamentar e a justificativa apresentada
fundamentando o pedido, é de suma importância a criação de uma unidade do Corpo de Bombeiros
Militar, pois, como relatado na justificativa da propositura tem por objetivo atender não apenas as
demandas advindas do município de Baturité, vejamos:

   "O referido projeto tem por escopo a instalação de uma unidade do Corpo de
Bombeiros para o município de Baturité, com vistas não apenas a atender as
demandas geradas no âmbito da própria municipalidade, mas também das
cidades circunvizinhas da Região do Maciço de Baturité, possibilitando maior
aproximação do serviço público das comunidades.

Certos de que a preservação da ordem pública é dever do Estado, conforme exposto na Carta Magna
Federal em seu artigo 144 e seguintes, vejamos:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis
pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

                            

 

 

III – VOTO

Destarte, somos pelo  à regular tramitação O Projeto de Indicação nº.PARECER FAVORÁVEL
347/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, uma vez que o mesmo atende os preceitos
constitucionais em sua finalidade.

É o parecer, salvo melhor juízo.
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DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

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:  02/10/2019 13:30:07  Data da assinatura:  02/10/2019 13:30:17

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
02/10/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas

Permanentes

DATA

EMISSÃO:
20/06/2018

Conclusão da Comissão
DATA

REVISÃO:
 

                                                           

50ª REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA      Data 01/10/2019

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 NA CTASP- DEP ELMANO FREITAS

  Autor:  99439 - COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  02/10/2019 13:57:03  Data da assinatura:  02/10/2019 14:16:17

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
02/10/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Elmano Freitas

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.
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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,

 

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER

  Autor:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Data da criação:  03/10/2019 14:13:38  Data da assinatura:  03/10/2019 14:13:43

GABINETE DO DEPUTADO ELMANO FREITAS

PARECER
03/10/2019

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 347/19

 

DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UNIDADE DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ NO
MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

AUTOR: ANDRÉ FERNANDES

I -RELATÓRIO:

Trata-se de projeto de indicação de nº 347/19 de autoria do Deputado André Fernandes que “DISPÕE
ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
CEARÁ NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.”

II - ANÁLISE:

O projeto em questão tem como escopo a observância do princípio da legalidade administrativa,
consubstanciada na necessidade de autorização através de lei específica para a efetivação da medida
pretendida, sendo inteiramente viável do ponto de vista jurídico-constitucional, quer em relação a sua
iniciativa, quer na sua formalização.

Da mesma forma, nada há que se lhe oponha no plano da regimentalidade e técnica legislativa.

Além disso, o projeto está de acordo com a Lei Complementar nº 95, de 1998, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar nº 107, de 2001, que dispõe sobre os preceitos da boa técnica
legislativa na legislação pátria.

Quanto aos aspectos normativos e impeditivos da continuidade deste projeto de lei, não há qualquer
propositura em regime de tramitação ou lei aprovada no Estado do Ceará versando sobre o objeto deste
projeto, que impeça ou barre a aprovação de tal medida.

Por fim, ressalte-se que não visualizamos qualquer ofensa à Lei de Diretrizes Orçamentárias para este
exercício financeiro e ao Plano Plurianual do Estado do Ceará, devendo-se ponderar que descabe na seara
de um parecer jurídico a verificação da proposta em relação ao cumprimento das demais normas de
conteúdo material da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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III- VOTO DO RELATOR

Ante o exposto,   ao Projeto de indicação.voto favorável

DEPUTADO ELMANO FREITAS

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CTASP.

  Autor:  99439 - COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  08/10/2019 16:48:59  Data da assinatura:  08/10/2019 16:52:46

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
08/10/2019
  

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

 

19ª REUNIÃO ORDINÁRIA      Data 08/10/2019

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.

           

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA COFT

  Autor:  99437 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

  Usuário assinador:  99410 - TIN GOMES

  Data da criação:  09/10/2019 15:59:44  Data da assinatura:  09/10/2019 17:01:24

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MEMORANDO
09/10/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Walter Cavalcante

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): SIM, emenda nº 01.

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,

 

TIN GOMES

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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  Nº do documento:  00086/2019  Tipo do documento:  TERMO DE DESENTRANHAMENTO

  Descrição:   TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO: PARECER Nº (S/N)

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Data da criação:  21/10/2019 11:39:58  Data da assinatura:  21/10/2019 11:39:58

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00086/2019
21/10/2019

Termo de desentranhamento PARECER nº (S/N)
Motivo: retirada de documento

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:  
PARECER FAVORÁVEL AO PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 347/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ANDRÉ
FERNANDES

  Autor:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Usuário assinador:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Data da criação:  11/11/2019 16:15:16  Data da assinatura:  11/11/2019 16:15:20

GABINETE DO DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

PARECER
11/11/2019

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 347/2019,
ONDE, DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DE
UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
CEARÁ NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ.

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se de Projeto de Indicação proposto pelo Deputado André Fernandes, cujo objetivo é INSTITUIR
UMA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ NO MUNICÍPIO DE
BATURITÉ, NA FORMA QUE MENCIONA.

 

É o relatório.

 

II - ANÁLISE

 

Certos da relevância da propositura apresentada pelo r. parlamentar e a justificativa apresentada
fundamentando o pedido, é de suma importância a criação de uma unidade do Corpo de Bombeiros
Militar no município de Baturité, pois, como relatado na justificativa da propositura tem por objetivo
atender não apenas as demandas advindas desta localidade, vejamos:

   "O referido projeto tem por escopo a instalação de uma unidade do Corpo de
Bombeiros para o município de Baturité, com vistas não apenas a atender as
demandas geradas no âmbito da própria municipalidade, mas também das
cidades circunvizinhas da Região do Maciço de Baturité, possibilitando maior
aproximação do serviço público das comunidades.
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Certos de que a preservação da ordem pública é dever do Estado, conforme exposto na Carta Magna
Federal em seu artigo 144 e seguintes, vejamos:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.                             

 

 

III – VOTO

 

Destarte, somos pelo  à regular tramitação O Projeto de Indicação nº.PARECER FAVORÁVEL
347/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, bem como,  emenda modificativa nº 01, de autoriaa
do Deputado Júlio César Filho.

É o parecer, salvo melhor juízo.

DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA COFT

  Autor:  99437 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

  Usuário assinador:  99752 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  12/11/2019 16:35:27  Data da assinatura:  13/11/2019 09:11:07

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
13/11/2019
  

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

 

16ª REUNIÃO  ORDINÁRIA      Data 12/11/2019

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADOS OS PARECERES DO RELATOR.

                                                 

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM EXERCICIO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA À EMENDA - DEP. ELMANO FREITAS

  Autor:  99439 - COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  13/11/2019 10:59:17  Data da assinatura:  13/11/2019 11:04:26

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
13/11/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Elmano Freitas

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: NÃO

Emendas: nº 01

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,

 

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

39 de 45



  Nº do documento:  00030/2019  Tipo do documento:  TERMO DE DESENTRANHAMENTO

  Descrição:   TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO: PARECER Nº (S/N)

  Autor:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Data da criação:  21/11/2019 09:55:55  Data da assinatura:  21/11/2019 09:55:56

GABINETE DO DEPUTADO ELMANO FREITAS

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00030/2019
21/11/2019

Termo de desentranhamento PARECER nº (S/N)
Motivo: errata

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER

  Autor:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Usuário assinador:  99581 - DEPUTADO ELMANO FREITAS

  Data da criação:  21/11/2019 10:00:06  Data da assinatura:  21/11/2019 10:00:16

GABINETE DO DEPUTADO ELMANO FREITAS

PARECER
21/11/2019

PARECER SOBRE EMENDA FEITA AO PROJETO DE LEI 347/19

 

I- RELATÓRIO:

Trata-se de Parecer sobre a Emenda Modificativa de Plenário nº 01/19 feita ao Projeto de Lei nº 347/19.

II- ANÁLISE

A , de autoria do Deputado Julio Cesar Filho, que modifica o art. 4º doEmenda Modificativa nº 01/19
projeto de lei em comento.

A presente emenda alterar o supracitado artigo para o transcrever o texto da constituição estadual onde
descreve o alcance do Projeto de Indicação.

A presente emenda encontra-se em total sintonia com as Constituições Federal, Estadual e Regimento
Interno dessa Casa Legislativa.

III- DO VOTO DO RELATOR

Ante o exposto, voto FAVORÁVEL A EMENDA Nº 01/19.

DEPUTADO ELMANO FREITAS

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

  Descrição:   CONCLUSÃO DA CTASP

  Autor:  99439 - COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  26/11/2019 18:41:46  Data da assinatura:  26/11/2019 18:43:48

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
26/11/2019
  

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-004-00

Formulário de Qualidade
Comissões Técnicas

Permanentes

DATA
EMISSÃO: 11/06/2018

Conclusão da Comissão DATA
REVISÃO:

 

 

24ª REUNIÃO ORDINÁRIA    Data 26/11/2019

COMISSÃO DE TRABALHO,ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

CONCLUSÃO:APROVADO O PARECER DO RELATOR A EMENDA MODIFICATIVA
01/2019

          

 

 

DEPUTADO JEOVA MOTA
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PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

43 de 45



  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:  28/11/2019 12:51:51  Data da assinatura:  28/11/2019 12:52:12

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
28/11/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Walter Cavalcante

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: NÃO

Emenda(s): Emenda Modificativa nº 01/2019

Regime de Urgência: NÃO.

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

44 de 45



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

prazos:

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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