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GABINETE DA DEPUTADA AUGUSTA BRITO

PROJETO DE INDICAÇÃO
03/06/2020

 

 

Institui o Fundo Estadual de Apoio às Vítimas de Exploração
Sexual no Estado do Ceará.

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1° - Fica instituído o Fundo Estadual de Apoio às Vítimas de Exploração Sexual – FEAVES/CE,
instrumento de natureza contábil, com a finalidade de destinar recursos para ações de prevenção e apoio
às vítimas de exploração sexual no Estado do Ceará.

Art. 2º - Constituem recursos do FEAVES/CE:

I – dotação especifica consignada anualmente no orçamento estadual destinado ao Fundo Estadual de
Apoio às Vítimas de Exploração Sexual no Estado do Ceará;

II – créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados;

III – saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no FEAVES/CE;

IV – saldo financeiro apurado ao final de cada exercício;

V – repasses provenientes de convênios firmados com órgãos federais e entidades financiadoras,
nacionais e estrangeiras;

VI – repasses financeiros provenientes de convênios e afins, firmados com órgãos e entidades públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como as transferências automáticas fundo a fundo;

VII – doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;

VIII – recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria ou repasse;
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IX – outros recursos que lhe forem destinados.

§1º - Os recursos financeiros destinados ao FEAVES/CE serão depositados, obrigatoriamente, em conta
especial de titularidade do Fundo, mantida em agência de estabelecimento bancário oficial e
movimentados pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos e
fiscalizados pelos órgãos competentes.

§2º - Os recursos de responsabilidade do Estado destinados ao FEAVES/CE serão a ele repassados
automaticamente, à medida que forem sendo constituídas as receitas, e serão depositados,
obrigatoriamente, em conta especial a ser mantida em agência de estabelecimento bancário oficial.

§3º - O saldo financeiro do FEAVES/CE, apurado através do balanço anual geral, será transferido
automaticamente à conta desse Fundo para utilização no exercício seguinte.

§4º O orçamento do FEAVES/CE integrará o orçamento da Secretaria de Proteção Social, Justiça,
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos.

Art.  3º -  Os recursos do FEAVES/CE serão aplicados atendendo à finalidade a que se destina, em:

I  –  implantação,  manutenção,  ampliação  e  aprimoramento  de  serviços  que  venham  a  ser  criados 
pela garantia de direitos e assistência às vítimas de abuso e exploração sexual;

II – garantir o atendimento especializado às vítimas em situação de violência sexual constatada,
promovendo o acolhimento e fornecer informações sobre os seus direitos, de modo a garantir acesso e
exercício completos dos direitos econômicos, sociais e culturais correspondentes;

III - proporcionar assistência médica, psicológica, jurídica, assistencial e educacional a fim de garantir
sua reintegração social;

IV - Promover ações de prevenção, cooperação, articulação e mobilização, estabelecendo pautas para a
atuação unificada visando o fim da violência e exploração sexual;

V – Financiamento de pesquisas científicas, visando compreender, analisar, subsidiar e monitorar o
planejamento e a execução das ações de enfrentamento da violência sexual contra crianças e
adolescentes;

VI – implantação de medidas pedagógicas, campanhas e programas de formação educacional e cultural
consoante com os objetivos e prioridades das ações de combate à violência e exploração sexual;

VII - promover a cooperação entre Estado e municípios para a adoção de medidas de caráter bilateral e
multilateral, destinadas a controlar, prevenir e erradicar violência e exploração sexual;

VIII – financiamento total ou parcial de programas, projetos, ações e atividades pactuadas no âmbito do
combate e prevenção a exploração sexual;

Art.4º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por meio de decreto, os ajustes nos instrumentos
legais de planejamento, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual, necessários à implementação do
objeto desta Lei, obedecendo a legislação pertinente.  

 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 27 de maio de 2020.

 

Justificativa
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A violência sexual é uma das mais graves violações de direitos humanos, que atinge crianças, jovens,
adolescentes e adultos. Trata-se de   um  fenômeno  que   ocorre   no   mundo  todo  e   está   ligado  a 
fatores  sociais,  culturais e  econômicos.  No  Brasil,  a  prevenção  e  o  enfrentamento  a  esse  grave 
problema   demandam   a articulação de ações intersetoriais, interinstitucionais e interfederativas, que
visem à proteção às vítimas  e  a  responsabilização  dos  agressores,  bem  como  a  conscientização  da 
população  sobre formas de identificar e denunciar os casos suspeitos.

Segundo dados do Disque 100[1] (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), no
primeiro semestre de 2019, foram registradas 2.961 denúncias de abuso e exploração sexual, equivalente
a 3,73% do total de denúncias de todo o país e o segundo do Nordeste, ocupando a 7º posição em
denúncias. As crianças do sexo feminino foram as mais violentadas.

Dados do Programa Mapear da Policia Rodoviária Federal[2] mostram que no Brasil, são 2.487 pontos
vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes mapeados nas rodovias federais em todo o
país. O Ceará é o estado do Nordeste e o 5º maior do país em pontos de exploração sexual de crianças e
adolescentes. São 180 pontos de vulnerabilidade. Se comparado com os números de 2013/2014 houve
uma variação de 92%.

Diante da gravidade da situação se faz necessário estabelecer um conjunto de ações articuladas que
permitam intervenção técnica, política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra
crianças e adolescentes.

É uma violação grave de direitos fundamentais como a dignidade, a proteção, os direitos sexuais e
reprodutivos e o desenvolvimento pleno da sua personalidade, entre outros.

Por todo o exposto, conscientes da relevância e da urgência do tema aqui apresentado, solicitamos o
apoio dos nobres Parlamentares para a aprovação do projeto.

 

 

[1] Dados atualizados em 11 de novembro de 2019, com informações até o 1º semestre de 2019.

https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/ouvidoria/balanco-disque-100

[2] (Fonte PRF – Programa Mapear 2017/2018).

DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADO (A)

DEPUTADA ERIKA AMORIM

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
09/07/2020

LIDO NA 54ª (QUINQUAGESIMA QUARTA) SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA – SDR DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 09
DE JULHO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 0077 / 2020

AUTORIA: DEPUTADA ERIKA AMORIM

                   DEPUTADA AUGUSTA BRITO

MATÉRIA: INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS
DE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

P A R E C E R

 

 

                                                                                                                                                                                              
 Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o  , de autoria das ExcelentíssimasProjeto de Indicação nº 0077/2020
Senhoras Deputadas Erika Amorim e Augusta Brito, que “INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DE
APOIO ÀS VÍTIMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO ESTADO DO CEARÁ”.

 

 

I – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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“PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 0077/20

  INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL NO ESTADO DO CEARÁ

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1° - Fica instituído o Fundo Estadual de Apoio às Vítimas de Exploração Sexual –
FEAVES/CE, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de destinar recursos
para ações de prevenção e apoio às vítimas de exploração sexual no Estado do Ceará.

Art. 2º - Constituem recursos do FEAVES/CE:

I – dotação especifica consignada anualmente no orçamento estadual destinado ao
Fundo Estadual de Apoio às Vítimas de Exploração Sexual no Estado do Ceará;

II – créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados;

III – saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no FEAVES/CE;

IV – saldo financeiro apurado ao final de cada exercício;

V – repasses provenientes de convênios firmados com órgãos federais e entidades
financiadoras, nacionais e estrangeiras;

VI – repasses financeiros provenientes de convênios e afins, firmados com órgãos e
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como as transferências
automáticas fundo a fundo;

VII – doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;

VIII – recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria ou repasse;

IX – outros recursos que lhe forem destinados.

§1º - Os recursos financeiros destinados ao FEAVES/CE serão depositados,
obrigatoriamente, em conta especial de titularidade do Fundo, mantida em agência de
estabelecimento bancário oficial e movimentados pela Secretaria de Proteção Social,
Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos e fiscalizados pelos órgãos
competentes.

§2º - Os recursos de responsabilidade do Estado destinados ao FEAVES/CE serão a ele
repassados automaticamente, à medida que forem sendo constituídas as receitas, e serão
depositados, obrigatoriamente, em conta especial a ser mantida em agência de
estabelecimento bancário oficial.

§3º - O saldo financeiro do FEAVES/CE, apurado através do balanço anual geral, será
transferido automaticamente à conta desse Fundo para utilização no exercício seguinte.

§4º O orçamento do FEAVES/CE integrará o orçamento da Secretaria de Proteção
Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos.
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Art. 3º - Os recursos do FEAVES/CE serão aplicados atendendo à finalidade a que se
destina, em:

I – implantação, manutenção, ampliação e aprimoramento de serviços que venham a ser
criados pela garantia de direitos e assistência às vítimas de abuso e exploração sexual;

II – garantir o atendimento especializado às vítimas em situação de violência sexual
constatada, promovendo o acolhimento e fornecer informações sobre os seus direitos,
de modo a garantir acesso e exercício completos dos direitos econômicos, sociais e
culturais correspondentes;

III - proporcionar assistência médica, psicológica, jurídica, assistencial e educacional a
fim de garantir sua reintegração social;

IV - Promover ações de prevenção, cooperação, articulação e mobilização,
estabelecendo pautas para a atuação unificada visando o fim da violência e exploração
sexual;

V – Financiamento de pesquisas científicas, visando compreender, analisar, subsidiar e
monitorar o planejamento e a execução das ações de enfrentamento da violência sexual
contra crianças e adolescentes;

VI – implantação de medidas pedagógicas, campanhas e programas de formação
educacional e cultural consoante com os objetivos e prioridades das ações de combate à
violência e exploração sexual;

VII - promover a cooperação entre Estado e municípios para a adoção de medidas de
caráter bilateral e multilateral, destinadas a controlar, prevenir e erradicar violência e
exploração sexual;

VIII – financiamento total ou parcial de programas, projetos, ações e atividades
pactuadas no âmbito do combate e prevenção a exploração sexual;

Art.4º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por meio de decreto, os ajustes
nos instrumentos legais de planejamento, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual,
necessários à implementação do objeto desta Lei, obedecendo a legislação pertinente.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 27 de maio de 2020.

 

II – JUSTIFICATIVA

Justificam as ilustres Parlamentares o seguinte: A violência sexual é uma das mais graves violações de
direitos humanos, que atinge crianças, jovens, adolescentes e adultos. Trata-se de um fenômeno que
ocorre no mundo todo e está ligado a fatores sociais, culturais e econômicos. No Brasil, a prevenção e o
enfrentamento a esse grave problema demandam a articulação de ações intersetoriais, interinstitucionais e
interfederativas, que visem à proteção às vítimas e a responsabilização dos agressores, bem como a
conscientização da população sobre formas de identificar e denunciar os casos suspeitos.

Segundo dados do Disque 100[1] (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), no
primeiro semestre de 2019, foram registradas 2.961 denúncias de abuso e exploração sexual, equivalente
a 3,73% do total de denúncias de todo o país e o segundo do Nordeste, ocupando a 7º posição em
denúncias. As crianças do sexo feminino foram as mais violentadas.

Dados do Programa Mapear da Policia Rodoviária Federal[2] mostram que no Brasil, são 2.487 pontos
vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes mapeados nas rodovias federais em todo o
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país. O Ceará é o estado do Nordeste e o 5º maior do país em pontos de exploração sexual de crianças e
adolescentes. São 180 pontos de vulnerabilidade. Se comparado com os números de 2013/2014 houve
uma variação de 92%.

Diante da gravidade da situação se faz necessário estabelecer um conjunto de ações articuladas que
permitam intervenção técnica, política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra
crianças e adolescentes.

É uma violação grave de direitos fundamentais como a dignidade, a proteção, os direitos sexuais e
reprodutivos e o desenvolvimento pleno da sua personalidade, entre outros.

Por todo o exposto, conscientes da relevância e da urgência do tema aqui apresentado, solicitamos o
apoio dos nobres Parlamentares para a aprovação do projeto(sic). 

 

III - ASPECTOS LEGAIS

 

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

 

“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”.

 

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”.

 

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I e IV,   :“ex vi legis”

 

“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:

(....)

10 de 28



I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

(...)

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

 

 

Reza a Carta Magna Federal, em seus artigos 23, inciso V e 24, inciso IX, respectivamente abaixo:

 

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

(...)

 

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, , à ciência, á tecnologia aà educação
pesquisa e à inovação; (Inserido EC nº 85 de 26/02/2015)

(...)

 

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

(...)

 

IX  , cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,– educação
desenvolvimento  e  inovação; (Inserido EC nº 85 de 26/02/2015)

(...)

 

 

O art. 23, inciso V, da Constituição Federal prevê competência comum entre a União, os Estados, o
 para proporcionar  Distrito Federal e os Municípios, os meios de acesso à educação.

 

É pacífico que o Estado-Membro, possui  para legislar sobre competência   comum e concorrente
 e, nos termos dos arts. 23, V e 24, IX da Carta Magna Federal e art. 16, IX, da Carta Magnaeducação

Estadual.

 

O  do artigo 205 da Constituição Estadual explana mais a respeito , dispondo:caput da educação
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Art. 205. , direito de todos e dever do Estado e da família, A educação será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento

, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.da pessoa

 

 

Constata-se dos dispositivos legais sobreditos que  a incumbência de oferecerremanesce aos Estados
acesso à educação.

 

O presente Projeto de Indicação relata que a violência sexual é uma das mais graves violações de
direitos humanos, que atinge crianças, jovens, adolescentes e adultos. Trata-se de um fenômeno que
ocorre no mundo todo e está ligado a fatores sociais, culturais e econômicos.

 

Diante de tais fatos, a prevenção é uma das soluções cabíveis para enfrentar o   grave problema
demandado, com articulações de ações intersetoriais, interinstitucionais e interfederativas, que
visem à proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores, bem como a conscientização da
população sobre formas de identificar e denunciar os casos suspeitos.

 

A partir do ECA, foi implementado um sistema de justiça e de segurança específico para crianças e
adolescentes, com a criação de Juizados da Infância e Juventude, bem como Núcleos Especializados no
Ministério Público e Defensoria, além de delegacias especializadas, tanto para atendimento de crianças e
adolescentes vítimas quanto autores da violência. As delegacias especializadas foram determinantes no
processo de visibilidade da violência sexual contra crianças e adolescentes.

 

O Governo Federal criou também a  que éSecretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM)
vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e tem como atribuição a defesa da
dignidade de todas as mulheres. 

 

A SNPM cabe à formulação, coordenação e articulação de políticas públicas para as mulheres, incluídas
atividades antidiscriminatórias em suas relações sociais e o combate a todas as formas de violência
contra a mulher.

 

Poderia, neste momento, surgir uma dúvida a respeito do possível aumento de despesa que tal
projeto acarretaria, ao determinar a divulgação do combate ao assédio e à violência sexual contra
mulheres.

 

Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:

12 de 28



 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

 

I – aos Deputados Estaduais”

Vale ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos
Deputados Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos aos   legitimados nos demais incisos do
mencionado artigo (Art. 60, incisos II, III, IV,V e VI, § 2º e suas alíneas)

 

Importante observar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados
Federados que, nas palavras José Afonso da Silva, se consubstancia na sua capacidade de
auto-organização, de auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 a 28) [1].

 

Segundo o mesmo doutrinador, a capacidade de  decorre das normas que distribuemauto-administração
as competências entre União, Estados e Municípios. Dessa forma, o processo legislativo decorrente de
tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício inconstitucional, as leis e princípios
elencados na referida Carta Magna Federal.

 

Pode-se observar, claramente, que a proposição em análise impõe conduta ao Poder Executivo,
ofendendo, portanto, o princípio da Tripartição dos Poderes, princípio este geral do Direito Constitucional
e fundamental da Constituição, consagrado no art. 2º da Carta Magna da República e art. 3º da
Constituição Estadual, desrespeitando o princípio da Unidade da Federação.

 

A matéria legislativa em análise no  da Constituição do Estado do Ceará atribui aoart. 60, § 2º, “c”
Governador do Estado a iniciativa privativa de leis que dispunham sobre:

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

 

I – aos Deputados Estaduais;

II – Ao Governador do Estado;

(....)

 

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

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

 

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

(...)

                                  e) matéria orçamentária”.

 

Desta feita, o presente projeto enfoca matéria orçamentária, estrutural e organizacional do Estado,
especificamente disposição e funcionamento da Administração Estadual, cuja iniciativa legislativa é

 prevista no art. 88, incisos II, III e VI, da Carta Magnaprivativa do Governador do Estado do Ceará
Estadual, :verbis

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

(...)

II –  e dos Comandantes da Políciaexercer, com o auxílio dos Secretários de Estado
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  do Poder Executivo e daorganização e o funcionamento
;”administração estadual na forma da lei

 

 

IV – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

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 imposta pelassub examine
Constituições Federal e Estadual, .vez que proposta via 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, “ex vi”:

 

“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.

§ 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”. 

 

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:

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”.

 

Destarte, podemos concluir que as nobres parlamentares, na proposição de sua autoria, apenas sugerem
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.

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.

 

V – CONCLUSÃO

 

Desse modo, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o presente PARECER
 à regular e regimental tramitação do presente Projeto de Indicação, pois o mesmo seFAVORÁVEL

ajusta à exegese do artigo 60, § 2º, alínea “c”; artigo 58, §§ 1º e 2º, ambos da Carta Estadual, como
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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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

[1] Afonso da Silva, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 589.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.
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DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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PROCURADOR
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Sérgio Aguiar

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

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

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

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

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

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

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL NO ESTADO DO CEARÁ

AUTORIA: DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADA ERIKA AMORIN

RELATOR: DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação nº 77/2020, proposto pelas Deputadas Augusta Brito e Erika Amorin,
cujo objetivo é INSTITUIR O FUNDO ESTADUAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE EXPLORAÇÃO
SEXUAL NO ESTADO DO CEARÁ.

II- ANÁLISE

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

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

I - emendas à Constituição;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - decretos legislativos; e

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.
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§ 2°. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador
do Estado, no prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembléia
Legislativa de sua conveniência ou não.

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

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

II – projeto: (...)

 f) de indicação;

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

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

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

 I – aos Deputados Estaduais;

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

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

II – ao Governador do Estado;

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

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; (...)

e) matéria orçamentária.

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

VI- de indicação

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

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.
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Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

 § 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas
por esta Constituição.

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

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

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

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

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

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

No mesmo sentido é necessário observar o artigo 14 e o inciso I e IV da Constituição Estadual:

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce
em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe
sejam vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação. (...)

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

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

III - VOTO

O Projeto de Indicação nº. 77/2020, de autoria das Deputadas Augusta Brito e Erika Amorin, não
apresenta nenhum impedimento para sua regular tramitação. Em face do exposto, o nosso PARECER

 a tramitação da presente proposição, em virtude da inexistência de quaisquer óbices deFAVORÁVEL,
natureza constitucional, legal e regimental, bem como em virtude da relevância da matéria.

É o parecer.

DEPUTADO SERGIO AGUIAR
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DEPUTADO (A)
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE DIREITOS

HUMANOS E CIDADANIA E ORÇAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO. 

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Sérgio Aguiar 

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

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

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

Projeto: SIM

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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