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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
06/03/2020

Dispõe sobre a Carteira Digital de Identificação
Estudantil do Ceará – CDIECE.

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ INDICA:

 Fica instituída a Carteira Digital de Identificação Estudantil do Ceará – CDIECE.Art. 1º

Parágrafo único – Para usufruir dos direitos previstos na Lei Estadual n° 12.302, de 1994, é
válida para comprovação da condição de discente, no território do Estado do Ceará, a Carteira
Digital de Identificação Estudantil do Ceará – CDIECE, além daqueles já dispostos na referida
Lei.

 Fica assegurada a emissão gratuita da CDIECE aos estudantes de 1º a 3º graus, deArt. 2°
cursos pré-vestibulares universitários, de cursos de educação profissional técnica e
tecnológica, de cursos de jovens e adultos e de cursos de pós-graduação, regularmente
matriculados em estabelecimentos de ensino públicos ou particulares no Estado do Ceará.

 A CDIECE será emitida gratuitamente pela Secretaria Estadual de Educação adotando oArt.3°
formato digital.

§ 1º O padrão da certificação digital será definido por ato do Poder Executivo.

§ 2º O estudante, ao solicitar a CDIECE, declarará o seu consentimento para o
compartilhamento dos seus dados cadastrais e pessoais com a Secretaria de Educação do
Estado, para fins de alimentação e manutenção de cadastro e para a formulação, a
implementação, a execução, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas.

§ 3º A Secretaria de Educação do Estado poderá realizar o tratamento das informações de que
trata o anterior apenas para a formulação, a implementação, a execução, a avaliação e o
monitoramento de políticas públicas, garantida a anonimização dos dados pessoais, sempre
que possível.

§ 4º A CDIECE será válida enquanto o aluno permanecer matriculado em estabelecimento.

 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber e for necessária a suaArt. 4°
efetiva aplicação.
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 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 5°

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo instituir a Carteira Digital de Identificação Estudantil do
Ceará, que será emitida de forma gratuita pela Secretaria Estadual de Educação, a todos os
estudantes de 1º a 3º graus, de cursos pré-vestibulares universitários, de cursos de educação
profissional técnica e tecnológica, de cursos de jovens e adultos e de cursos de
pós-graduação, regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino públicos ou
particulares no Estado. Ainda, o documento fará prova da condição de discente, oportunizando
ao seu portador usufruir dos benefícios elencados na Lei Estadual nº 12.302, de 1994.

Por um lado, o projeto pretende-se que a carteira de identificação seja emitido em formato
digital, considerando que o Estado detém recursos suficientes para idealizar o sistema de
emissão. Por outro lado, oportuniza o Estado a se utilizar dos dados fornecidos pelos
estudantes para a formulação de políticas públicas que possam aprimorar e viabilizar, ainda
mais, a educação em nosso Estado.

Destacamos ainda que a emissão da Carteira Digital de Identificação Estudantil do Ceará –
CDIECE, ocorrerá de forma gratuita, não apenas pelo baixo custo ao erário, quando
implementado o sistema, mas em principal por oportunizar a todos os estudantes, sem
qualquer distinção, a ter acesso ao documento.

Atualmente é necessário dispender de certa quantia para a emissão de documentos que
comprovem a condição de discente, o que exclui parcela de estudantes de baixa renda, os
quais também ficam privados de usufruir dos benefícios instituídos pela Lei Estadual n° 12.302,
de 1994, que por sua vez foi inserida no ordenamento jurídico justamente para oportunizar uma
educação com amplo acesso à cultura de forma irrestrita.

De se consignar que a atual administração federal, comandada pelo Presidente Jair Messias
Bolsonaro, já externou a sua vontade em relação a gratuidade da emissão de documentos
capazes de comprovar a condição de discente, e portanto, oportunizando o acesso de forma
equitativa a todos os estudantes do País. A matéria foi encaminhada ao Congresso Nacional
por intermédio da Medida Provisória n° 895, de 2019.

Porém, com o fim do prazo previsto para a votação da Medida Provisória 895/19, que
estabelecia a modalidade digital da CIE, e no silêncio dos legisladores federais, nos parece ser
legítimo, em principal ante a existência de Lei Estadual que regulamenta a matéria, a
proposição da matéria buscando salvaguardar o direito de todos os estudantes cearenses ao
acesso irrestrito à cultura e educação.

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

DEPUTADO ANDRE FERNANDES
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DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
10/03/2020

LIDO NA 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 10 DE MARÇO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
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FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
DATA REVISÃO: 24/01/2020

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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PROJETO DE INDICAÇÃO N° 31/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A CARTEIRA DIGITAL DE
IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL DO CEARÁ – CDIECE.

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 Excelentíssimo SenhorProjeto de Indicação nº 31/2020
Deputado  queAndré Fernandes : “DISPÕE SOBRE A CARTEIRA DIGITAL DE
IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL DO CEARÁ – CDIECE.”

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º Fica instituída a Carteira Digital de Identificação Estudantil do Ceará –
CDIECE.

Parágrafo único – Para usufruir dos direitos previstos na Lei Estadual n° 12.302,
de 1994, é válida para comprovação da condição de discente, no território do
Estado do Ceará, a Carteira Digital de Identificação Estudantil do Ceará –
CDIECE, além daqueles já dispostos na referida Lei.

Art. 2° Fica assegurada a emissão gratuita da CDIECE aos estudantes de 1º a 3º
graus, de cursos pré-vestibulares universitários, de cursos de educação
profissional técnica e tecnológica, de cursos de jovens e adultos e de cursos de
pós-graduação, regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino
públicos ou particulares no Estado do Ceará.

Art.3° A CDIECE será emitida gratuitamente pela Secretaria Estadual de
Educação adotando o formato digital.

§ 1º O padrão da certificação digital será definido por ato do Poder Executivo.
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§ 2º O estudante, ao solicitar a CDIECE, declarará o seu consentimento para o
compartilhamento dos seus dados cadastrais e pessoais com a Secretaria de
Educação do Estado, para fins de alimentação e manutenção de cadastro e para a
formulação, a implementação, a execução, a avaliação e o monitoramento de
políticas públicas.

§ 3º A Secretaria de Educação do Estado poderá realizar o tratamento das
informações de que trata o anterior apenas para a formulação, a implementação, a
execução, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas, garantida a
anonimização dos dados pessoais, sempre que possível.

§ 4º A CDIECE será válida enquanto o aluno permanecer matriculado em
estabelecimento.

Art. 4°  O Poder Executivo regulamentará  a presente  lei no que couber  e for
necessária a sua efetiva aplicação.

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

DA JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa o Nobre Parlamentar destaca que:A presente proposição tem por escopo instituir
a Carteira Digital de Identificação Estudantil do Ceará, que será emitida de forma gratuita pela Secretaria
Estadual de Educação, a todos os estudantes de 1º a 3º graus, de cursos pré-vestibulares universitários, de
cursos de educação profissional técnica e tecnológica, de cursos de jovens e adultos e de cursos de
pós-graduação, regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino públicos ou particulares no
Estado. Ainda, o documento fará prova da condição de discente, oportunizando ao seu portador usufruir
dos benefícios elencados na Lei Estadual nº 12.302, de 1994.

Por um lado, o projeto pretende-se que a carteira de identificação seja emitido em formato digital,
considerando que o Estado detém recursos suficientes para idealizar o sistema de emissão. Por outro lado,
oportuniza o Estado a se utilizar dos dados fornecidos pelos estudantes para a formulação de políticas
públicas que possam aprimorar e viabilizar, ainda mais, a educação em nosso Estado.

Destacamos ainda que a emissão da Carteira Digital de Identificação Estudantil do Ceará – CDIECE,
ocorrerá de forma gratuita, não apenas pelo baixo custo ao erário, quando implementado o sistema, mas
em principal por oportunizar a todos os estudantes, sem qualquer distinção, a ter acesso ao documento.

Atualmente é necessário dispender de certa quantia para a emissão de documentos que comprovem a
condição de discente, o que exclui parcela de estudantes de baixa renda, os quais também ficam privados
de usufruir dos benefícios instituídos pela Lei Estadual n° 12.302, de 1994, que por sua vez foi inserida
no ordenamento jurídico justamente para oportunizar uma educação com amplo acesso à cultura de forma
irrestrita.

De se consignar que a atual administração federal, comandada pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro, já
externou a sua vontade em relação a gratuidade da emissão de documentos capazes de comprovar a
condição de discente, e portanto, oportunizando o acesso de forma equitativa a todos os estudantes do
País. A matéria foi encaminhada ao Congresso Nacional por intermédio da Medida Provisória n° 895, de
2019.

Porém, com o fim do prazo previsto para a votação da Medida Provisória 895/19, que estabelecia a
modalidade digital da CIE, e no silêncio dos legisladores federais, nos parece ser legítimo, em principal
ante a existência de Lei Estadual que regulamenta a matéria, a proposição da matéria buscando
salvaguardar o direito de todos os estudantes cearenses ao acesso irrestrito à cultura e educação.
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Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

ASPECTOS JURÍDICOS

Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo, estabelece o seguinte no que éLex Fundamentalis
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.

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).

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.

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.

Dispõe, do mesmo modo, 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.

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;

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).

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.
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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. 

Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que a presente propositura, dispõe da emissão
de carteira de identificação estudantil em formato digital. Visto que, as utilizações dos dados
fornecidos pelos mesmos podem aprimorar e viabilizar ainda mais, no sistema de educação em
nosso Estado e formular programas de políticas públicas, ou seja, versa sobre a organização,

.funcionamento e competência do Poder Executivo e da administração estadual

 Destarte,a matéria ventilada no projeto de indicação é de iniciativa privativa do Governador do
, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao Chefe doEstado do Ceará

, senão vejamos:Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(....)

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

(....)

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.(grifo inexistente no original)

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;

(....)

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e
;da administração estadual, na forma da lei (grifo inexistente no original)

Tudo isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar quando preferiu a sede da Indicação,
valendo ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo
nosso Ordenamento Constitucional, artigo 2º, da Carta Magna Federal:

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
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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 qualquer vedação impostasub examine
pelas Constituições Federal e Estadual, .vez que proposta via Projeto de Indicação

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

Efetivamente, 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.

No que concerne a projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, “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.(grifo inexistente no original)

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, “ :in verbis”

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

(...)

II – projeto:

(...)

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.(grifo inexistente no
original)

Destarte, podemos concluir que o Nobre Parlamentar, na proposição de sua autoria, apenas sugere
ao Poder Executivo, , na forma de Indicação medida de interesse público que não caberia em

.projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento

Logo,  – por intermédio de projeto de indicação – , ao sugerir e não ao determinar não invadiu a
, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,seara do Poder Executivo

evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos
.poderes consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual
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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

Pode-se concluir que o Nobre Parlamentar, na presente proposição de sua autoria, sugere ao Poder
Executivo, na forma de Indicação, medida de interesse público que não caberia em projeto de lei, de
resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

Portanto, cabe ao Poder Executivo Estadual, nos termos do art. 58, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado
do Ceará, bem como dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a análise da matéria da Indicação em questão quanto à sua
constitucionalidade e discricionariedade, que uma vez recebida pelo Governador do Estado, após ter sido
aprovada em Plenário, dará ciência à Assembleia Legislativa de sua conveniência ou não.

Destarte, opina-se de PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação do presente Projeto de Indicação,
pois o mesmo se ajusta às exigências constitucionais e regimentais.

É o nosso 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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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
13/04/2020

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
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De acordo com o parecer.

 
À Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
15/09/2020
 

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 Elmano Freitas

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor(a) Deputado(a),

                   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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