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“Dispõe sobre a instalação de Escolas Públicas militares nos
Municípios do Estado do Ceará com mais de 50 mil habitantes.”

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ indica:

 

Art. 1º – Tornar obrigatória a instalação de Escolas Públicas Militares nos Municípios do Estado do Ceará
com mais de 50 mil habitantes.

Parágrafo único - A instalação das unidades do Colégio Militar nos Municípios do Ceará deverá ocorrer
prioritariamente, nas localidades que possam atingir diretamente os jovens em maior situação de
vulnerabilidade social.

Art. 2º – Atividades de direção, gestão e coordenação das escolas de que trata esta Lei, serão exercidas
nos moldes das unidades militares já existentes.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 12 de fevereiro de 2019.

ANDRÉ FERNANDES

DEPUTADO ESTADUAL

 

 

JUSTIFICATIVA

 

Esse Modelo Militarizado de Gestão Escolar vêm se apresentando como a solução para a problemática da
violência escolar e por conta disso vêm seduzindo parte da sociedade civil, as propostas oficiais de
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melhora substancial do rendimento de seus alunos através da diminuição do número de reprovações e da
introdução da disciplina militar com princípios norteados pela hierarquia e disciplina chamam a atenção
de uma parte da população, que anseia por uma educação de qualidade e que seus filhos (as) estejam
seguros (as) na escola. Assim, os modelos de Escolas Militarizadas estimulam os alunos a desenvolverem
atividades em conjunto, aprendendo desde cedo, princípios basilares, tais como: disciplina, treinamento e
condicionamento.

O fato das Escolas Militares terem a preferência de serem instaladas nos locais de maior vulnerabilidade
social mostram-se necessárias, pois são nestes locais onde há maior possibilidade do jovem cearense se
integrar à criminalidade. Destaca-se ainda que nestes lugares há o acelerado crescimento da violência,
pelo fato das Municipalidades estarem em crescimento, mas sem a devida chegada de serviços públicos
essenciais como saneamento básico, saúde, segurança, transporte, pavimentação etc.

Portanto, justifica-se pelo fato das escolas militares serem bem vistas pela população, sobretudo por seus
índices na qualidade do ensino, que é, aliás, uma das principais justificativas para implementá-las.
Experiências positivas em outros Estados e Municípios revelam que os colégios militares têm apresentado
bons resultados, devido ao seu rigoroso padrão de qualidade, visto que alcançam destaque no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

 

 

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO
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LIDO NA 5ª (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 13
DE FEVEREIRO DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

VIRNA LISI AGUIAR

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 00008/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES DE MOURA

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ESCOLAS
PÚBLICAS MILITARES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES.

 

PREÂMBULO

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 Projeto de Indicação cujo número, autoria e ementa constam em
epígrafe.

 

PARECER

                                                 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.

                                                Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo,Lex Fundamentalis
estabelece o 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.

.                                              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).
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                                               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, 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.

                                               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.

                                               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, ao dispor sobre a instalação de escolas publicas militares nos municípios do Estado do
Ceará com mais de 50 mil habitantes,  impõe obrigações à Secretaria de Educação e  versa sobre

, conforme demonstrado namatéria cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo
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:

I. Aos Deputados Estaduais;

(....)

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

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.

                                               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;

                                               Tudo isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar quando
, valendo ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípiospreferiu a sede da Indicação

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.

                                               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 encontrasub examine
qualquer vedação imposta pelas Constituições Federal e Estadual, vez que proposta via Projeto de

.Indicação

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

                                                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.

                                               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. 
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                                               Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea , e 215 dof
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.

                                               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

                                               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

                                               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

                                               Desse modo, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o
presente PARECER FAVORÁVEL à regular e regimental tramitação do Projeto de Indicação nº
0008/2019.

                                               É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Coordenador das Consultorias Técnicas.

 

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHJE-SE AO PROCRADOR.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
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Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-00

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
 

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO.

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:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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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 de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO ELMANO FREITAS

PARECER
29/03/2019

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 08/2019

 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS
MILITARES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES.

AUTOR: ANDRE FERNANDES

 

I - RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Jurídico sobre o Projeto de indicação, autoria do Excelentíssimo Deputado Estadual
André Fernandes, que “DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS
MILITARES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ COM MAIS DE 50 MIL
HABITANTES”.

É o relatório.

 

II - ANÁLISE

Quanto à admissibilidade jurídico-constitucional, nenhum óbice impede a tramitação do Projeto de
Indicação em exame, uma vez que dada a limitação imposta pelos pressupostos constitucionais de
competência legislativa estadual, necessário seria a tramitação do assunto por esta via, conforme disposto
no art. 60 da Constituição Estadual do Ceará, 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;
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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

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.

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11 de dezembro de 1996),
respectivamente, in verbis:

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

II - Projeto:

f) de indicação;

Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:

VI - de indicação

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere
medidas de interesse público, que não caibam em projeto de lei,
de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

O autor encaminhou o Projeto em estudo na forma de Indicação, conduta esta adequada e desprovida de
qualquer vício de iniciativa. Uma vez que a competência material ou administrativa em relação à matéria
em questão, além da competência e iniciativa legislativa são do Chefe do Poder Executivo Estadual,
senão vejamos nas transcrições de partes dos artigos 23, 24 e 25 da CF/88, para que se respeitem as
equivalências entre o Governo Federal e o Governo Estadual:

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

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;
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II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.

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

II - orçamento;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;

XV - proteção à infância e à juventude;

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

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

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

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.

E na leitura dos arts. 60, § 2º, “c”, e 88, II, III e VI, ambos da CE/89:

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

II - ao Governador do Estado;

§2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que 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;

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 Policia 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;

Qualquer matéria que tenha implicações econômico e financeiro, deve observar as normas orçamentárias,
que são de iniciativa do Poder Executivo, como determina a Carta Política da República, em seu artigo
165, incisos I, II,e III, textualmente:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

No mesmo contexto determina a Constituição Estadual, no Art. 203, incisos I, II, III, dispositivo que
encontra respaldo inclusive no já mencionado Art. 60, § 2º, “e”, in verbis:

Art. 203. O Estado programará as suas atividades financeiras
mediante leis de iniciativa do Poder Executivo, abrangendo:

I - plano plurianual;

II - diretrizes orçamentárias; e

III - orçamentos anuais.

Assim, a iniciativa privativa para normas que estabelecem matéria que tenham implicações financeiras é
uma conseqüência lógica, devidamente observada pela Constituição Estadual no já transcrito Art. 60, §
2º, alínea “e”, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 61/2008.

Em relação à competência sobre a matéria, a Constituição Estadual do Ceará determina em seus artigos
14, 15 e 16 que o Estado participará, em caráter concorrente, da legislação:

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;

II - promoção da justiça social e extinção de todas as formas de
exploração e opressão, procurando assegurar a todos uma vida
digna, livre e saudável;

III - defesa da igualdade e combate a qualquer forma de
discriminação em razão de nacionalidade, condição e local de
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nascimento, raça, cor, religião, origem étnica, convicção política
ou filosófica, deficiência física ou mental, doença, idade, atividade
profissional, estado civil, classe social, sexo e orientação sexual;

IV - respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à
publicidade, à eficiência e à probidade administrativa;

X - prestação de assistência social aos necessitados e à defesa dos
direitos humanos;

Art. 15. São competências do Estado, exercidas em comum com a
União, o Distrito Federal e os Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
aos portadores de deficiência;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

Parágrafo único. O sistema de cooperação entre as entidades
políticas para aplicação das normas previstas neste artigo far-se-á
em conformidade com lei complementar federal.

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

II - orçamento;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência;

XV - proteção à infância, à juventude e à velhice;

§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.

§3º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende
a eficácia da Lei Estadual, no que lhe for contrário.

Por tudo visto, não nada há que se lhe oponha no plano da regimentalidade e técnica legislativa, uma vez
que está a proposição em linguagem correta. Muito menos há quanto aos aspectos normativos e
impeditivos da continuidade deste Projeto de Indicação, não havendo nenhuma 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. Tais razões encontram-se expostas no artigo 234 do Regimento Interno desta
Casa:

Art. 234. Considera-se prejudicada:
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I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro,
que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma Sessão
Legislativa, ou transformado em diploma legal;

II - a discussão ou a votação de proposição anexa, quando a
aprovada ou rejeitada, for idêntica ou de finalidade oposta a
anexada;

III - a proposição, com as respectivas emendas, que tiver
substitutivo aprovado;

IV - a emenda ou subemenda de matéria idêntica a outra, já
aprovada ou rejeitada;

V - a emenda ou subemenda de matéria idêntica a de outra ou de
dispositivos já aprovados;

VI - a discussão ou votação de qualquer projeto semelhante a
outro, considerado inconstitucional, de acordo com o parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Parágrafo único. De igual modo, se considera prejudicado o
requerimento, com a mesma ou oposta finalidade, de outro já
deliberado.

III - VOTO DO RELATOR

Ante o exposto, no que nos compete analisar, anunciamos  ao presentenosso PARECER FAVORÁVEL
Projeto de Indicação.

DEPUTADO ELMANO FREITAS

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE  EDUCAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado ACRÍSIO SENA

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:

Matéria: SIM

Emendas: NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Solicitamos observar os prazos estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, conforme abaixo:
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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 de Vossa Excelência.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 008/2019

AUTOR DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

 

1 – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação nº 008/2019 de autoria do Deputado André Fernandes que “dispõe sobre
a instalação de escolas públicas militares nos municípios do Estado do Ceará com mais de 50 mil
habitantes.”.

A Procuradoria da Assembleia Legislativa se posicionou favorável à tramitação do projeto.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se, através de parecer do Relator Deputado
Elmano Freitas, no sentido de que “não nada há que se lhe oponha no plano da regimentalidade e técnica
legislativa, uma vez que está a proposição em linguagem correta. Muito menos há quanto aos aspectos
normativos e impeditivos da continuidade deste Projeto de Indicação, não havendo nenhuma 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”.

A proposição foi encaminhada para a Comissão de Educação, para análise de mérito.

É o relatório.

 

2 – ANÁLISE

A proposição quando apresentada em uma Casa Legislativa se submete à análise de juridicidade e de
mérito. “A juridicidade representa condição de admissibilidade da tramitação das proposições
legislativas. Examinar a admissibilidade de uma proposição significa apreciar-lhe certos aspectos
preliminares que devem anteceder lógica e cronologicamente sua análise de fundo, esta relativa à
conveniência política de aprovação de seu conteúdo (análise de mérito)”.[1]

O projeto de indicação  versa sobre a criação de escolas militares nos municípios cearensessob examine
cuja população seja maior que 50 mil habitantes. O assunto em comento é, de acordo com o art. 48, IV, a
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e , do Regimento Interno, pertencente ao campo temático sobre o qual a Comissão de Educação temb
competência para se manifestar:

“Art. 48 São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou
áreas de atividades:

(...)

IV - Educação:

a) assuntos atinentes à educação em geral, política e sistema educacional, em seus aspectos
institucionais, estruturais, funcionais e legais; recursos humanos e financeiros para a
educação;

b) a diversidade e a inclusão educacional; ”

Pretende o nobre deputado, a militarização das escolas públicas “prioritariamente, nas localidades que
possam atingir diretamente os jovens em maior situação de vulnerabilidade social.”[2] e justifica essa
determinação “pois são nestes locais onde há maior possibilidade do jovem cearense se integrar à
criminalidade.”. Afirma, ainda, que o projeto de indicação “justifica-se pelo fato das escolas militares
serem bem vistas pela população, sobretudo por seus índices na qualidade do ensino, que é, aliás, uma
das principais justificativas para implementá-las.”.[3]

A implantação de escolas militares como solução para os problemas de segurança no ambiente escolar é
uma forma simplista e nada eficaz. É necessário a melhoria da condição de vida da população de forma
global para enfrentamento da violência de maneira sistemática. Para Rosária Boldarine[4], doutora em
educação pela Universidade Estadual Paulista, a “escola também reflete o seu entorno e não é um local
isolado da sociedade. Se o entorno for de péssimas condições, a escola não será milagrosa. Soluções
simplistas para questões profundas levam a resultados muito ruins”.

A participação da comunidade na construção de opções contra a violência, com a criação de espaços de
ouvidoria da população e a instituição de políticas públicas voltadas para cultura, educação, saúde,
saneamento são formas de se construir alternativas ao enfrentamento da violência apenas pela lógica
repressiva do Estado.[5]

A instalação de escolas militares triplicaria o valor investido em educação pelo Estado. O custo por aluno
de uma escola militar é três vezes maior do que o custo por aluno em escola regular em tempo parcial e,
apesar de integrarem a rede pública de ensino, fazem processo seletivo de alunos e atendem a uma
parcela de estudantes com nível socioeconômico mais alto[6], o que impede a igualdade de condições
para acesso e permanência na escola, princípio constitucional[7] que deve nortear o ensino no país.

A escolas de tempo integral são uma alternativa mais barata e eficaz. Têm o custo aluno 30% maior do
que o custo por aluno em escola regular em tempo parcial, não faz seleção de alunos que permanecem na
instituição de ensino de sete a nove horas por dia e são as escolas com melhor desempenho no ensino
médio brasileiro.[8] O Estado do Ceará contará, em 2019, com 35% de sua rede em tempo integral,
proporcionando aos estudantes educação de qualidade, atividades extracurriculares como cursos
profissionalizantes, informática, atividades esportivas e artísticas[9], ampliando as oportunidades e
reduzindo as desigualdades sociais, afastando a juventude da criminalidade e da violência.

O Estado do Ceará possui experiências exitosas com o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora
Rachel de Queiroz e com o Colégio da Polícia Militar, porém nesses casos de sucesso, as unidades
escolares, respeitadas suas especificidades, seguem as diretrizes da política estadual de educação.

Outro ponto do projeto de indicação em apreço que, em nossa opinião, contraria os princípios básicos da
educação constitucionalmente assegurados no art. 206 da Carta Magna Federal, é aquele contido no art. 2º
de referida proposição que dispõe que a direção, gestão e coordenação das escolas serão exercidas nos
moldes das unidades militares já existentes.
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O dispositivo apontado, ao afastar o professor da gestão escolar contraria os princípios da valorização dos
profissionais do ensino e da gestão democrática do ensino público com a participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação da comunidade escolar através de
conselhos escolares ou outro órgão colegiado consultivo para integração da sociedade com a escola[10]
como forma de concretização do direito à educação como processo de socialização de indivíduos.

A educação tem o papel de introduzir o conceito de sociedade, ratificando que se trata de um conjunto de
pessoas que dividem os mesmos direitos e deveres (homogeneidade) e também introduzir o conceito de
diversidade – um grupo necessita de indivíduos com diversas competências para que haja melhor
cooperação entre eles.[11]

 

3 – VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, em análise de mérito, emito  ao presente Projeto dePARECER CONTRÁRIO
Indicação.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Acrísio Sena

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): SIM, Emenda Aditiva 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 FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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AUTOR: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

 

A Emenda Aditiva nº 01/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, pretende acrescentar “o artigo
4º e renumerar o artigo 3º existente do Projeto de Indicação nº 08/2019”.

“Art. 1º Acrescenta o artigo 4º e renumerar o artigo 3º existente do Projeto de Indicação nº
08/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º - As escolas instaladas a partir deste, seguirão as Diretrizes da Secretaria de
Educação (SEDUC) do Estado do Ceará.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. ”

A emenda pretende, segundo o autor, “tão somente regulamentar e deixar claro que as Escolas Públicas
Militares instaladas a partir do presente Projeto de Indicação deverão seguir as Diretrizes da Secretaria de
Educação (SEDUC) do Estado do Ceará”.

Os princípios do ensino, no Estado do Ceará, além de seguir as diretrizes da Secretaria de Educação do
Estado – SEDUC também deve ter por base os princípios contidos no art. 206, da Constituição Federal e
no artigo 3º, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
que estabelecem, dentre outros princípios, que o ensino deve ser ministrado garantindo  a igualdade de
acesso e permanência na escola; liberdade, inclusive, de divulgar o pensamento; pluralismo de ideias e
concepções pedagógicas; a valorização dos profissionais da educação e a gestão democrática do ensino
público.

Diante do exposto, em análise de mérito, emito PARECER FAVORÁVEL desde que haja o acréscimo na
redação da emenda, que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 1º Acrescenta o artigo 4º e renumerar o artigo 3º existente do Projeto de Indicação nº
08/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º - As escolas instaladas a partir deste, seguirão as Diretrizes da Secretaria de
Educação (SEDUC) do Estado do Ceará e os princípios estabelecidos no art. 206, da
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.Constituição Federal e no art. 3º, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(grifamos)

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação".

 

DEPUTADO ACRISIO SENA

DEPUTADO (A)
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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.

38 de 40



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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RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.

Informamos que o documento de número n° 19 ( designação de Relatoria ), refere-se também a relatoria
da Emenda n° 01.

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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