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GABINETE DO DEPUTADO QUEIROZ FILHO

PROJETO DE INDICAÇÃO
14/07/2020

DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO, AOS ESTUDANTES DA
REDE ESTADUAL DE ENSINO, DE TABLETS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE AULAS
REMOTAS.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ APROVA:

Art. 1º - O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação, fornecerá aos estudantes da
Rede Estadual de Ensino, tablets e equipamentos necessários para o acompanhamento de aulas remotas.

Parágrafo único: Entende-se como aulas remotas, as aulas ao vivo ou gravadas, mediadas por
plataformas de tecnologia e que se orientem pelos princípios da educação presencial.

Art. 2º - A Secretaria da Educação poderá fornecer aos estudantes da Rede Estadual de Ensino, o serviço
de internet banda larga ou auxílio financeiro para a contratação do serviço.

Parágrafo único – O auxílio financeiro ou o serviço de internet banda larga, de que trata este artigo, será
fornecido apenas no período da vigência, em que houver decreto que determine a suspensão de aulas
presenciais.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

JUSTIFICATIVA
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O presente Projeto de Indicação sugere ao Poder Executivo que, através da Secretaria da Educação do
Estado do Ceará, possa fornecer estudantes da Rede Estadual de Ensino os equipamentos necessários para
que estes possam acompanhar a execução de aulas remotas.

Vale destacar, que a Propositura visa fornecer esses equipamentos, não tão somente no período da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que afetou o nosso estado e acarretou medidas necessárias
para garantir a saúde e integridade dos alunos e profissionais, como a suspensão das aulas.

Todavia o fornecimento destes equipamentos deve ser realizado quando houver a edição de qualquer
decreto ou normas que determinem a suspensão temporária de aulas presenciais na Rede Estadual de
Ensino.

Convém salientar que muitos estudantes da Rede Estadual de Ensino, não possuem equipamentos de
informática, , notebooks, celulares, impressoras e até mesmo o acesso à internet banda larga, outablets
seja, as mínimas condições necessárias para que possam acompanhar a execução de aulas remotas.

Sabemos que a educação é primordial na vida de nossos alunos, bem como que os Profissionais da
Educação sempre estão empenhados da melhor forma possível para construir uma geração cada vez mais
promissora através do ensino, e que no cenário que nos encontramos não é diferente.

Diante da suspensão de aulas, medida necessária para garantir o isolamento social e a disseminação do
novo coronavírus, é importante a atenção ainda maior aos estudantes da Rede Estadual de Ensino, no
fornecimento de equipamentos como condições necessárias para que os mesmos possam realizar as
atividades escolares de forma remota.

Portanto, solicito o apoio dos pares para que possamos aprovar tal propositura e contribuirmos para que
este momento, ou qualquer outro que exija a suspensão de aulas presenciais, possa ser amenizado para
que não ocorram grandes consequências aos nossos alunos cearenses.

DEPUTADO QUEIROZ FILHO

DEPUTADO (A)
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Av. Des. Moreira, 2807 | Dionísio Torres | CEP 60.170-900 | Fortaleza – Ceará 

DISQUE ASSEMBLEIA 0800 280 2887 
 

 
 
 
 
Memo nº 54/2020                                                         Fortaleza/Ce,  16 de Julho de 2020. 
 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Queiroz Filho, 
 
Venho à presença de Vossa excelência, solicitar a COAUTORIA do Projeto de 
Indicaçãonº 98/2020- Dispõe sobre o fornecimento, aos estudantes da rede estadual 
de ensino, de tablets e equipamentos necessários para o acompanhamento de aulas 
remotas. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

 
Érika Amorim 

Deputada Estadual – PSD 
 

 

De Acordo. 
Fortaleza, 16/07/2020 

 
 

 
 
                Dep. Queiroz Filho 

 
 

  De Acordo. 
Fortaleza, 16/07/2020 

 
 

 
                   Dep. Érika Amorim 
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Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
Av. Desembargador Moreira, 2807 – Dionísio Torres 

Tel.: (0xx85) 3277.2958 

 
 

 

MEMO n°      /2020 

 

Fortaleza/CE, 16 de julho de 2020. 

 

 

Excelentíssimo Sr. 

Deputado Queiroz Filho 

 

 

 

Excelentíssimo Deputado, 

 

 

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a coautoria 

do Projeto de Indicação 98/2020, que “DISPÕE  SOBRE  O  FORNECIMENTO,  AOS  

ESTUDANTES  DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DE TABLETS E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS   PARA   O   ACOMPANHAMENTO   DE   

AULASREMOTAS.”. 

 

Certos de vosso deferimento, apresentamos votos de estima e consideração. 

 

 

 

Deputada Augusta Brito 

PCdoB 

 

 

 

De acordo:  

 

 

Deputado Queiroz Filho 
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Memo. n.º /2020 

  

 

Fortaleza, 16 de julho de 2020. 

 

A Sua Excelência o Senhor  

Deputado Queiroz Filho  

 

 

 

Senhor Deputado, 

 

Cumprimentando- o cordialmente, venho através deste, solicitar coautoria do 

Projeto de Indicação nº 98/2020, de vossa autoria, o qual “DISPÕE SOBRE O 

FORNECIMENTO, AOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DE TABLETS 

E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE AULAS 

REMOTAS, que encontra-se em trâmite nesta Casa Legislativa.  

Sem mais, renovo votos de estima e respeito. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Deputado Marcos Sobreira 
Partido Democrático Trabalhista – PDT 

 
De acordo.  
 
 
 
 
Deputado Queiroz Filho 
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PLENÁRIO

DESPACHO
16/07/2020

LIDO NA 57ª (QUINQUAGESIMA SÉTIMA) SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO
SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA – SDR DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 16
DE JULHO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
22/07/2020

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

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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PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
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ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR-CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ANÁLISE E
EMISSÃO DE PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
24/07/2020

PROJETO DE   INDICAÇÃO  Nº 098/2020

AUTORIA: DEPUTADO QUEIROZ FILHO

MATÉRIA:   “DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO, AOS ESTUDANTES
DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DE TABLETS E EQUIPAMENTOS

.”NECESSÁRIOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE AULAS REMOTAS

 

PARECER

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se Parecer quanto à sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e regimentalidade, o Projeto de Lei cujo número, autoria e ementa constam em epígrafe.

 

DO PROJETO 

Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º - O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação, fornecerá aos estudantes da
Rede Estadual de Ensino, tablets e equipamentos necessários para o acompanhamento de aulas remotas.

Parágrafo único: Entende-se como aulas remotas, as aulas ao vivo ou gravadas, mediadas por plataformas
de tecnologia e que se orientem pelos princípios da educação presencial.

Art. 2º - A Secretaria da Educação poderá fornecer aos estudantes da Rede Estadual de Ensino, o serviço
de internet banda larga ou auxílio financeiro para a contratação do serviço.

Parágrafo único – O auxílio financeiro ou o serviço de internet banda larga, de que trata este artigo, será
fornecido apenas no período da vigência, em que houver decreto que determine a suspensão de aulas
presenciais.
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Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

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

 

DA JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa, o Nobre Parlamentar destaca: “O presente Projeto de Indicação sugere ao Poder
Executivo que, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, possa fornecer aos estudantes da
Rede Estadual de Ensino os equipamentos necessários para que estes possam acompanhar a execução de
aulas remotas.

Vale destacar, que a Propositura visa fornecer esses equipamentos, não tão somente no período da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que afetou o nosso estado e acarretou medidas necessárias
para garantir a saúde e integridade dos alunos e profissionais, como a suspensão das aulas.

Todavia o fornecimento destes equipamentos deve ser realizado quando houver a edição de qualquer
decreto ou normas que determinem a suspensão temporária de aulas presenciais na Rede Estadual de
Ensino.

Convém salientar que muitos estudantes da Rede Estadual de Ensino, não possuem equipamentos de
informática, tablets, notebooks, celulares, impressoras e até mesmo o acesso à internet banda larga, ou
seja, as mínimas condições necessárias para que possam acompanhar a execução de aulas remotas.

Sabemos que a educação é primordial na vida de nossos alunos, bem como que os Profissionais da
Educação sempre estão empenhados da melhor forma possível para construir uma geração cada vez mais
promissora através do ensino, e que no cenário que nos encontramos não é diferente.

Diante da suspensão de aulas, medida necessária para garantir o isolamento social e a disseminação do
novo coronavírus, é importante a atenção ainda maior aos estudantes da Rede Estadual de Ensino, no
fornecimento de equipamentos como condições necessárias para que os mesmos possam realizar as
atividades escolares de forma remota.

Portanto, solicito o apoio dos pares para que possamos aprovar tal propositura e contribuirmos para que
este momento, ou qualquer outro que exija a suspensão de aulas presenciais, possa ser amenizado para
que não ocorram grandes consequências aos nossos alunos cearenses.”

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

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.

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.

Encontra-se ainda na Constituição Federal a previsão de descentralização, meramente administrativas,
muito mais restritas que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, in verbis:
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Art. 25.  organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis queOs Estados
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

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

Enfatiza-se que a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, :in verbis

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;

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.

Na Constituição Pátria são enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os
poderes . É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhesremanescentes
sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23), assim
como a competência concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25,
parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal. Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna
Federal, observando-se certos princípios constitucionais.

Segundo José Afonso da Silva, a capacidade de  decorre das normas que distribuem asauto-administração
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.

 

DA MATÉRIA

A propositura de Indicação em análise versa sobreo fornecimento, aos estudantes da rede estadual de
 objetivandoensino, de tablets e equipamentos necessários para o acompanhamento de aulas remotas,

levar aos alunos da rede pública estadual o acesso ao conhecimento, sem que alunos e professores tenham
que arriscar suas vidas diante da pandemia do COVID19.

Salienta-se que o , acesso à educação é dever do Estado protegido constitucionalmente com fulcro na
Constituição Federal/88 nos artigos 23, incisos V e 24, inciso IX, como também na Constituição Estadual

 do Ceará, nos artigos 15, incisos V e 16, inciso IX’’. A competência comum e concorrente dos Estados
para legislarem juntamente com a União e os Municípios, sobre Educação, observadas as disposições
traçadas nos parágrafos 1º ao 3º, do art. 16, da Lei Maior do Estado, o que viabiliza, de início, a
regulamentação por lei Estadual do tema aqui abordado.

 Constata-se ainda, através dos dispositivos transcritos, que o Nobre Parlamentar ao apresentar o projeto
em comento, enfoca matéria relativa à organização e ao funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual  uma vez que a  é função pertencente à , educação pública Secretaria da

, portanto subordinadas Poder ao Executivo.Educação
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DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

Reza a Constituição da República em seus artigos 23, inciso V, parágrafo único, e 24, inciso IX, §§
1º, 2º, 3º e 4º, e 205, respectivamente abaixo:

 

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

(...)

V –  à cultura,  e à ciência;proporcionar os meios de acesso à educação

(...)

Parágrafo único:  entre aLei complementar fixará normas para a cooperação
União e , o Distrito Federal e os Municípios, em vista o equilíbrio doos Estados
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

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

(...)

IX –  cultura, ensino e desporto;educação,

(...)

§ 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. 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.”

 

 

É, também, norma elencada nos artigos 15, inciso V da Constituição do Estado do Ceará:
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“Art. 15. É competência comum do , da União, e dos Municípios:Estado

(...)

V – ;proporcionar os meios de acesso à cultura á educação e a ciência

 

É pacífico que o Estado-Membro, possui  para legislar sobre  e, noscompetência concorrente educação
termos do art. 24 XII da Carta Magna Federal e art. 16 XII, da Carta Magna Estadual.

O art. 23, inciso V, da Constituição Federal estabelece que é  da União, doscompetência comum
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, á educação e á
ciência; O artigo 24, inciso IX, da mesma Carta prevê as  entre a União, osregras de competência

. Outrossim, éEstados e o Distrito Federal, para legislar sobre , cultura, ensino e desportoeducação
pacífico que o Estado-Membro, possui  para cuidar da , cultura, ensino ecompetência comum educação
desporto, nos termos do art. 15, inciso V da , Carta Magna Estadual e que poderá participar em caráter
concorrente da legislação sobre educação, cultura, ensino e desporto, conforme o art. 16, inciso IX, da

.mesma Carta

A Constituição Estadual em seu Art. 215, dispõe que:

 

“Art.215. A educação, baseada nos princípios democráticos, na liberdade de
expressão, na sociedade livre e participativa, no  respeito aos direitos humanos, é
um dos agentes do desenvolvimento, visando à plena realização da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho,
contemplando ensino as seguintes diretrizes básicas:

....

II - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino;

...

III - formação de seres humanos plenamente desenvolvidos, capazes de
compreender os direitos e deveres da pessoa, do cidadão, do Estado e dos
diferentes organismos da sociedade;”

 

Vê-se que a matéria a que se refere o projeto de indicação sub examine é abrangida pelas
Constituições Federal e Estadual, e que está relacionada à educação no âmbito do Estado do Ceará
que possui competência comum e concorrente para legislar sobre o tema. Desta feita, não há
impedimentos constitucionais para que a matéria em análise seja indicada ao executivo.

 

DA INICIATIVA DAS LEIS

A iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual, cabe aos Deputados Estaduais. Vale
ressaltar que a  acima citada é  ou , ou seja, remanesce aos Deputadoscompetência remanescente residual
Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos as outras pessoas taxativamente citadas nos demais
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incisos do mencionado artigo (Art. 60, incisos II, III, IV, V e VI, e § 2º, alíneas “a”, “b”, “c” “d” e “e” do
mesmo artigo, com redação dada pela EC nº 61/2009.

O projeto de indicação em estudo, sem sombra de dúvida, enfoca matéria relacionada com a estrutura
, organizacional do Estado especificamente disposição e funcionamento da administração estadual,

 prevista no art. 88 da Cartacuja iniciativa legislativa é privativa do Governador do Estado do Ceará
Magna Estadual, incisos II, III e VI, in verbis:

 

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

(...)

II –  e dos Comandantes daexercer, com o auxílio dos Secretários de Estado
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

 

Confirmando o argumento exposto, a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, incisos I, II e § 2º, alínea , dispõe :“c” in verbis

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I - aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

(...)

§ 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;

(...)

 

No âmbito do Estado, a competência material ou administrativa ( ) Art. 23/CF e Art. 15,/CE em
 cujas competências erelação à matéria legislativa em questão cabe à Secretaria da Educação,

iniciativas legislativas também são do  (Arts. 88, II, III e VI, e 60, §Chefe do Poder Executivo Estadual
2º e suas alíneas, CE/89).
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Observa-se nos dispositivos legais sobreditos, que  o Chefe do Executivo Estadual poderiasomente
propor Lei atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de órgãos da Administração
Pública. A partir da competência garantida por aquele artigo da Constituição Estadual, podemos citar,
outrossim, meramente para ilustrar nosso entendimento, a Lei n° 16.710/2018, que dispõe sobre o
Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da administração estadual, promove a

.extinção e criação de cargos de direção e assessoramento superior e dá outras providências

 

DO PROJETO DE INDICAÇÃO

Com efeito, percebe-se que o Ilustre Deputado, 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, por ser de relevante interesse social, a proposição encontra
amparo legal no que dita o art. 58, §§ 1º e 2º da Constituição Estadual, in verbis:

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

(...)

§ 1º. Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse Público, o
Deputado poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto de
Lei, na forma de Indicação.

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

 

No mesmo sentido, estabelece o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará –
Resolução 389, de 11 de dezembro de 1996, em seus artigos 196, inciso II, alínea “f”, art. 206, inciso VI e
art. 215 respectivamente :in verbis

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

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação

(...)

 

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

(...)

VI – de indicação.
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(...)

 

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

bem como em requerimento. (grifos nossos).

 

Observa-se então, que somente o Chefe do Executivo Estadual poderia propor Lei atinente a
atribuições das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da competência garantida
por aqueles artigos da Constituição Estadual, cita-se, meramente para ilustrar nosso entendimento,

 Lei n° 16.710, de 27.12.2018, alterada pela Lei n. 17.007 de 30.9.2019, que dispõe sobre o Modelo dea
Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da administração estadual, promove a extinção e criação de
cargos de direção e assessoramento superior e dá outras providências.

Tanto é assim, que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembleia Legislativa fazê-lo, ainda
que em acréscimo.

Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, :acima indicada

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

Preceitua o art . 6º, inciso I, 2, 2.3., da supracitada Lei:

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria

(...)

2. Secretarias de Estado

(...)

2.3. Secretaria da Educação.

 

Por sua vez o artigo 20 (TÍTULO V - DAS SECRETARIAS DE ESTADO -  Capítulo V - DA
SECRETARIA DA SAÚDE) da supracitada Lei dispõe que compete:

Art. 20. Compete à Secretaria de Educação

I -  definir e coordenar políticas e diretrizes educacionais para o sistema de ensino
médio, comprometidas com o desenvolvimento social inclusivo e a formação
cidadã;
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II -  garantir, em estreita colaboração com os municípios, a oferta da educação
básica de qualidade para crianças jovens e adultos residentes no território
cearense;

III -   estimular a parceria institucional na formulação e implementação de
programas de educação profissional para os jovens cearenses;

IV -  assegurar o fortalecimento da política de gestão democrática, na rede pública
de ensino do Estado;

V -  promover o desenvolvimento de pessoas para o sistema de ensino, garantindo
qualidade na formação e valorização profissional;

VI -  estimular o diálogo com a sociedade civil e outras instâncias governamentais
como instrumento de controle social e de integração das políticas educacionais;

VII -  assegurar a manutenção e o funcionamento da Rede Pública Estadual de
acordo com padrões básicos de qualidade;

VIII -  desenvolver mecanismos de acompanhamento e avaliação do sistema de
ensino público, com foco na melhoria de resultados educacionais;

IX -   promover a realização de estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento do
sistema educacional, estabelecendo parcerias com outros órgãos e instituições
públicas e privadas, nacionais e internacionais;

X -  exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades
nos termos do regulamento;

XI -  garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,
a arte e o saber;

XII -   garantir o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e de
manifestação de opiniões na rede pública de ensino do Estado.

 

Constata-se ainda, através dos dispositivos transcritos, que a Nobre Parlamentar no projeto de lei em
comento, enfoca matéria relativa à organização e ao funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual  função pertencentes à , portanto, , Secretaria da Educação subordinada ao Poder

.ao Executivo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Ademais, por ser matéria de relevante e evidente interesse público, e a mesma encontrar respaldo no que
preceitua o  da Constituição Estadual e no  do Regimento Interno daart. 58, §§ 1º e 2º art. 215
Assembleia Legislativa, não há impedimento para que haja a indicação contida na presente propositura.

Outrossim,  é apenas uma “sugestão” do Poder Legislativo ao Poder Executivo, nãoa indicação
possuindo impedimento constitucional a respeito da competência legislativa para tal, e da mesma forma,
não ferindo o  “princípio da separação dos poderes” consagrado pelas Cartas Políticas Federal e Estadual
em seus artigos 2º e 3º, respectivamente.
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DA CONCLUSÃO

Face ao exposto somos de parecer  à regular tramitação da presente proposição, pois aFAVORÁVEL
mesma se ajusta à exegese do artigo 58, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual, acrescidos pela Emenda
Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, como também aos artigos
196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96).

É o parecer, salvo melhor juízo.

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

LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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Memo. nº 158/2020 Fortaleza-CE, 28 de julho de 2020. 

 
 

Ao Exmo. Senhor José Sarto, Presidente da Assembleia Legislativa do 
estado do Ceará 

 
 
 

Venho pelo presente solicitar a V. Ex. a honra de assinar conjuntamente (subscrever em 
co-autoria) com o nobre Parlamentar, O DEPUTADO QUEIROZ FILHO, COM O 
PROJETO DE INDICAÇÃO 98/2020,   QUE DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO, AOS 
ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DE TABLETS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE AULAS REMOTAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  Que o faz com arrimo no art. 199 do Regimento Interno desta Augusta 
Casa Legislativa. 
 
 
 

 
 
 
 

DEPUTADO BRUNO PEDROSA 
 
 

 

 

 

                              DEPUTADO QUEIROZ FILHO 

        (AUTORIZAÇÃO) 
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