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CEARÁ ~UTA4~EITAO

MENSAGEMN° 1 ,DE oaDE (}‘JCUZL3 DE2022.

Senhor Presidente,

Submeto à elevada consideração da Augusta Assembleia Legislativa, por intermédio
de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos
que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que “ALTERA A LEI N.°
13.711, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005, QUE ESTABELECE MEDIDAS DE COMBATE
À POLUIÇÃO SONORA GERADA POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POR
VEÍCULOS NO ESTADO DO CEARÁ”.

Através deste Projeto de Lei, objetiva-se promover ajustes no texto da Lei Estadual
n° 13.711, de 2005, que estabelece medidas de combate à poluição sonora no Estado do Ceará, a
fim de melhor adequar seu escopo e alcance aos limites constituciona]mente definidos para atua
ção dos estados-membros sobre a matéria, considerando a repartição de competência constitucio
nalmente estabelecida e a necessidade de resguardar urna uniformidade nacional e regional acer
ca do tratamento do relevante tema, evitando insegurança jurídica decorrente de uma sobreposi
ção de leis versando sobre a poluição sonora.

É de se enfatizar, por relevante, que, sobre a referida matéria, já existe nacionalmentc
e no âmbito de diversos municípios do Estado todo um regime próprio sobre as regras aplicáveis
a fim de se evitar a poluição sonora, muitas das quais buscam dispor sobre o assunto segundo as
especificidades locais e regionais.

Ressalta-se, por último, que a presente propositura resulta de reunião realizada com
os órgãos técnicos de governo, todos com expertise para abordagem do tema, no caso, a Secreta
ria do Meio Ambiente — Sema, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente — Semace e a
Procuradoria—Geral do Estado.

Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão de cquferfrs
necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar a valiosa ç~b’Órá~ãú>.
no encaminhamento. /-.~ ,
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CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes Pares, protestos de
consideração e apreço.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTkDO DO CEARÁ, em Fbrtalcza, aos
de de 2022.

Maria Izolda &ia de Arruda Coelho
GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Evandro Sá Barreto Leitão
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
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CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROJETO DE LEI

ALTERA A LEI N.° 13.711, DE 20 DE DE
ZEMBRO DE 2005, QUE ESTABELECE
MEDIDAS DE COMBATE À POLUIÇÃO
SONORA GERADA POR ESTABELECI
MENTOS COMERCIAIS E POR VEÍCU
LOS NO ESTADO DO CEARÁ.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 10 O art. 1° da Lei n.° 13.711, de 20 de dezembro de 2005. passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1 ~ Fica proibida, no Estado do Ceará, independente da medição de nível sonoro, a uti
lização de:
I - equipamentos de som automotivos (paredões de som e equipamentos sonoros asseme
lhados), em espaços públicos e em espaços privados de livre acesso ao público, tais como
postos de combustíveis e estacionamentos;
II - sistemas e fontes de som em estabelecimentos comerciais em níveis sonoros que exce
dam os limites definidos na legislação.
Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 1, deste artigo, não se aplica à realização de
eventos de som automotivo cm espaços apropriados, desde que observada a legislação lo
cal e mediante prévia autorização dos órgãos municipais competentes.”

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos
de de 2022.

/c&Lt~C/’—~ ,:~‘ ~i

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
GOVERNADORA DO ESTADO DO CEAR≥t ~ ‘1
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DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 04 DE MAIO DE 2022.

CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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$~I> AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

Gabinete Deputado Apóstolo Luíz Henrique

EMENDA MODIFICATIVA DE REDAÇÃO N.2 ~jJ2O22

Ao Projeto de Lei que acompanha a MENSAGEM N~ 73/2022 - Oriundo da Mensagem n2 8.921 de
autoria do Poder Executivo que Altera a Lei n 9 13.711, de 20 de dezembro de 2005, que estabelece
medidas de combate à poluição sonora gerada por estabelecimentos comerciais e por veículos no
Estado do Ceará.

“MODIFICA A REDAÇÃO DO PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 12 DA PROPOSIÇÃO 73/2022 -

Oriundo da Mensagem n9 8.921 de autoria do
Poder Executivo que Altera a Lei n 9 13.711, de
20 de dezembro de 2005, que estabelece
medidas de combate à poluição sonora gerada
por estabelecimentos comerciais e por veículos
no Estado do Ceará.”

Ali. 1° — Fica modificado o parágrafo único do Art. 1° do Projeto de Lei oriunda da Mensagem N.~
73/2022, que passa a viger com a seguinte redação:

Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 1, deste artigo, não se aplica à realização de eventos de
som automotivo em espaços apropriados, desde que observada a legislação local e mediante prévia
autorização dos árgãos municipais competentes, e não se aplica aos sons propagados em eventos
religiosos, populares e integrantes do calendário turístico e cultural do Estado do Ceará.

Art. 2° — Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

Sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 04 de maio de 2022.

Dekutado Apóstolo Luiz Henrique

JUSTIFICATIVA

A proposta legislativa oriunda da MENSAGEM N. 73/2022 que altera a Lei n.9 13.711, de 20 de
dezembro de 2005, que estabelece medidas de combate à poluição sonora gerada por estabelecimentos
comerciais e por veículos no Estado do Ceará, apesar de trazer importante atualização legislativa no que
tange à poluição sonora não pode retroceder e ofender a liberdade de culto e a realização de atividades
e eventos religiosos, populares e daqueles integrantes do calendário turístico e cultural do Estado do
Ceará.

Alterar a redação da norma para retirar a proteção das igrejas, ao turismo e ao setor cultural gerará
grande retrocesso social e deve ser evitado.

DeNutado Apóstolo Luiz Henrique
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EMENDA MODIFICATIVA N° O aj2022 A MENSAGEM N° 7312022 (ALTERA A LEI N.
13.711, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005,~QUE ESTABELECE MEDIDAS DE COMBATÈ
A POLUIÇÃO SONORA GERADA POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PQR
VEICULOS NO ESTADO DO CEARÁ) /

MODIFICA O TEXTO DO INCISO 1 DA.
PROPOSTA .DE ALTERAÇÃO DO ART. 1°

* . DA MENSAGEM N° 73/2022 QUE
ALTERA A LEI N. 13.711, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 2005, QUE
ESTABELECE MEDIDAS DE COMBATE

• A. POLUIÇÃO SONORA GERADA POR.
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
POR VEÍCULOS NO ESTADO DO
CEARÁ. /

Ad. 1° Fica alterado o inciso 1 do art. 1° da Mensagem n° 73/202Z que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Ad. 1°

1- Equi4~amentos de som automotivos (paredões de som Embutidos no interior
do carro e outros equipamentos sonoros assemelhados que estejam
estruturados no interior do veículo), em espaços - públicos e em espaços
privados, de livre acesso ao público, tais como postos de combustíveis e
estacionamentos;

Ad. 2° Esta emenda derá consoildada ao texto da Mensagem n°73/2022 tão logo seja
aprovada em Plenário. /

~~C~-~- L~

Dra. Silvana Oliveira de Sdusa.
DEPUTADA ESTADUAL-PL

JUSTIFICATIVA /

Como a lei trata de sons de veículos e a boa técnica legislativa exige a máxima clareza, o
uso genérico de “paredões de sons” e “assemelhadõs” no texto requer a especificação de
que são aparelhos embutidos no interior do veículo, evitando inadequadas analogias.
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EMENDA MODIFICATIVA N° Q~ 12022 A MENSAGEM N° 7312022 (ALTERA A LEI N.
13.711, DE 20 DË DEZEMBRO DE 2005, QUE ESTABELECE MEDIDAS DÉ COMBATE
A POLUIÇÃO SONORA GERADA POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POR
VEíCULOS NO ESTADO DO CEARA)

MODIFICA O TEXTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ART. 1° DA
MENSAGEM N° 73/2022 QUE ALTERA A LEI N.
13.711, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005, QUE
ESTABELECE MEDIDAS DE• COMBATE A
POLUIÇÃO SONORA GERADA POR
E~TABELECIMENTOS COMERCIAIS E POR
VEÍCULOS NO ESTADO DO CEARÁ.

Ad. 1° Fica alterado o parágrafo único do ad. fO da Mensagem n° ~73/2O22, que passa
vigorar com a seguinte redação:

“ArL 1°

Parágrafo único. Não estão sujeitos à ‘proibição prevista neste artigo os sons
produzidos durante o período de propaganda eleitoral, determinados pela
Justiça Eleitoral; os sons produzidos por sirenes e a.~semelhados utilizados nas
viaturas, quando em serviço de policiamento ou socorro; os sons propagados
em eventos religiosos; bem coãio em eventos populares e integrantes do
calendário turístico e cultural do Estado do Ceará.”

Ad. 2° Esta emenda sqrá qonsolidada ao texto da Mensagem n O 73/2022 tão logo seja
aprovada em Plenário.

ctzi~L&~£L~~
Dra. Silvana Oliveira de Sóusa
DEPUTADA ESTADUAL.—PL

JUSTIFICATIVA .

Justifica-se a ‘nossa proposição a melhor redação do referido parágrafo
único, haja vista que a lei original, ocr seja, a Lei Estadual n. 13.711, de 20 de dezembro
de 2005, já trazia as exceções plausíveis e nós desejamos com o referido texto mantá
las, haja vista que eventos religiosos são salvaguardados pelas Constituições Estadual
(Inciso Xl!, ad. 28) e Federal (Inciso !V ad. 5°; Inciso 1, ad. 19), não devendo a legisIa~ão
infraconstitucional recuar desses direitos.
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EMENDA ~ITWA 11.0 /2022 A PROPOSIÇÃO DE N.° 73 ORI~A DA
MENSAGEM N.° 8.921.

Ementa: Acrescenta o ar!. 2” a
proposição de n.” 73 oriunda da
mensagem ii. “8921~

EMENDA ADITWA

Art. 1°~Acrescenta o art. 2° a proposição n.° 73 oriunda da mensagem 11.0 8.921

Art. 2° em caso de produtores rurais que se utilizem de
equipamentos de som, dispostos no iuciso 1 do art. 1°, deverá ser
realizada autuação sem apreensão do equipamento.

Justificativa

CONSIDERANDO que muitas pessoas no interior do Estado do Ceará utilizam-se dos
equipamentos de som para venda dos produtos rurais, sendo assim, far-se-á importante
que haja uma forma de reduzir o impacto da lei aos menos favoraveis.

CONSIDERANDO que a população rural já vem sofrendo com a pandemia da COVID
19, e a proibição poderá afetar o comercio ambulante no interior do Estado do Ceará.

Neste sentido tratando-se de medida importante para os pares seja acatada a referida
emenda.

FERWW6A OA
DEPUTA1i4~STADUAL - UNIÃO
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EMENDA ADITIVA n.° /2022 A PROPOSIÇÃO DE N.° 73 ORIUNDA DA
MENSAGEM N.° 8.921.

Ementa: Acrescenta o §2” ao art. 1” a
proposiçüo n.° 73 oriunda da
~nensagem ii.” 8.921;

EMENDA ADITIVA

Art. 1° - Acrescenta o §2° ao art. l°a proposição n.° 73 oriunda da mensagem n.° 8.921.

Art. 1°
(...)
§2° os equipamentos dispostos no inciso 1 em caso de apreensão, não
haverá responsabilidade administrativa dos estabelecimentos sobre
os equipamentos apreendidos.

Justificativa

CONSIDERANDO que muita vezes são colocados paredões de som e veiculos
automotivos em postos de gasolina e restaurantes, sendo assim, a presente emenda vem
com o obejtivo de impedir que haja responsabilização dos estabelecimentos ou sujeição
de responsabilidade em processo administrativo, do qual, não há qualquer ação na
conduta praticada por terceiro.

CONSIDEANDO que os estabelecimentos por vezes recebem autuações, é importante
que seja assegurado que não haja responsabilização do mesmos sobre os equipamentos
apreendidos.

Neste sentido tratando-se de medida importante para os pares seja acatada a referida
emenda.

FEA~SOA
DEPUTA STADUAL - UNIAO
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1
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

EMENDA ADITIVA N.° /2022

À MENSAGEM N° 73/2022, ORIUNDA DA MENSAGEM N° 8.921, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO.

Art. 1° — Fica acrescentado o art. 2° à Mensagem N° 73/2022, oriunda da Mensagem n° 8.921, de
autoria do Poder Executivo, com a seguinte redação:

Art. 2° As disposições desta Lei não vedam o livre exercício religioso e
cultural no Estado, especificamente quanto a eventos religiosos
populares e culturais integrantes do calendário cultural do Estado do
Ceará, nem a utilização de equipamentos de som volantes utilizados
para fins publicitários, observados os níveis sonoros estabelecidos na
legislação vigente.

Art. 2° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
04 de maio de 2022.

JúlioCésar Filho
Deputado Estadual — PT
LÍDER DO GOVERNO
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Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta emenda é adicionar o art. 2° a presente Mensagem, com o

objetivo de garantir o direito constitucional ao livre exercício religioso e cultural no Estado, com o

intuito de garantir que a limitação dos aparelhos de som não impactem esses eventos.

Desta fonna, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação desta emenda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
04 de maio de 2022.

JúlioCésar Filho
Deputado Estadual — PT
LJDER DO GOVERNO
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À SUA EXCELÊNCIA SENHORA

Assembleia Legislativa
Do Estado do Ceará

Fortaleza-CE, 04 de Maio de 2022.

Deputada Dra. Silvana

Deputada Estadual — PL

ASSUNTO: COAUTORIA DA EMENDA N°3 Á MENSAGEM N°73/2022

Exma. Senhora Deputada,

Apraze-me cumprimentá-lo ao tempo em que, utilizando-me deste instrumento, venho
SOLICITAR a Vossa Excelência coautoria da Emenda n 003 á Mensagem n°73/2022, de sua
autoria, que MODIFICA O TEXTO DO INCISO IDA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARE
1 °DA MENSAGEM N° 73/2022 QUE ALTERA A LEI N. 13.711, DE 20 DE DEZEMBRO DE
2005, QUE ESTABELECE MEDIDAS DE COMBATE A POLUIÇÃO SONORA GERADA
POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EPOR VEÍCULOS NO ESTADO DO CEARÁ.

Sem mais, renovo votos de estima e respeito

Q~tkJ~
Deputado Estadual

Apóstolo Luiz Henrique

De acordo

i

Dra. Silvana
Deputada Estadual-PL
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e
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

EMENDA ADITIVA N.° /2022

À MENSAGEM N° 73/2022, ORIUNDA DA MENSAGEM N° 8.921, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO.

Art. 1° — Fica acrescentado o art. 2° à Mensagem N° 73/2022, oriunda da Mensagem n° 8.921, dc
autoria do Poder Executivo, com a seguinte redação:

Art. 2° As disposições desta Lei não veda a utilização de equipamentos
de som volantes utilizados para fins publicitários, observado os níveis
sonoros estabelecidos na legislação vigente.

Art. 2° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
04 de maio de 2022.

Jú sar Filho
Depuf~do Estadual — PT

LÍDER DO GOVERNO

Gabinete do Deputado Fstaduaifúlio César Filho. líder do Go~tnso -4v. DcscmbawidorMomim, 2807- Dionísio Tonrs/CEP. 60.170-900 /
Foitileza/CE Gab. n.9316-Fonr/Fax: (8~l 32772.558/2S.59 - Eniaih depjulioces3ifiIho@aLce.gov.br. 30~ LEGISLATURA.
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a
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta emenda é adicionar o art. 2° a presente Mensagem, com o

objetivo de garantir o direito constitucional ao livre exercício religioso e cultural no Estado, com o

intuito de garantir que a limitação dos aparelhos de som não impactem esses eventos.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação desta emenda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
04 de maio de 2022.

JúF esar Filho
Depurado Estadual PT

LÍDER DO GOVERNO

Gabinete do Deputada Fatadualfúbo César Filho -Liderdo Governo -Ar. Desernbsi~dorMon,ira~ 2807- Dionísio Tonts/CFJ’.~ 60.170-900 /
Fortaleza/CE Gab. ~•23J5. FosseiFas: ~ 327Z2S58/2&59- Esnaili depjuliocesaffl1ho@aLce.gov.br- 301 LEGISLA TUBA.
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~f:!t Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

EMENDA SUPRESSIVA N° 2 /2022

Suprime dispositivo na forma que indica.’

Art. 1° Suprima~-se o inciso II do art. 1° da Lei n° 13.711, de 20 de
‘dezembro de 2005, alterado pelo Projeto de Lei n° 73/2022, que acompanha

a Mensagem n°8.921, de 02 de maio de 2022.

JUSTIFICATIVA

A present& emenda t~m por finalidade garantir o exercício
profissional dos trabalhadores que atuam no ramo de publicidade em carfos
volantes no estado do Ceará, assim como dotar segurança jurídica à
categoria, mediante adequação na legislação.

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2022.

Deputad~4&~$ B~b~
Vice-1~der do PT

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
Avenida Desembargador Moreira, 2807, GAR 313— Dionisio Torres — Forialeza/CE CEP 60170-900

Fone/Faz (85) 3277-297312972
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• f~j Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

EMENDA SUPRESSIVA N° /2022

Suprime dispositivo na forma que indica.

Art. l~ Suprima-se o incisô II do art. 5° do Decreto n° 34.704, de 20 de
abril de 2022, que regulamenta a Lei n° 13.711, de 20 de ~1ezembro de
2005, alterado pelo Projeto de Lei n° 73/2022, que acompanha a Mensagem
n°8.921, de 02 de maio de 2022.

r

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por finalidade gai~antir o exercício
profissional dos trabalhadores que atuam no ramo de publicidade em carros

volantes no estado do Ceará, assim çomo dotar segurança jurídica à
categoria mediante adequação do referido decreto. -

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2022.

Deputado MRI~K
Vice-Iíd r do PT

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
Avenida Desembargador Moreira, 2807, GAB 313— Dionisio Torres — Fortaleza/CE CEP 60170-900

FonelFax (85) 3277-2973 / 2972
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ft Assembleia Legislativa
do Estado do Ceàrá

EMENDA MODIFICATIVA N° JCD /2022

Altera dispositivo na forma que indica.

Art. 1”. O parágrafo único do art.1° da Lei n° 13.711, de 20 de dezeriibro de 2005,
alterado pelo Projeto de Lei n° 73/2022, que acompanha a Mensagem n° 8.921 de 02 de
maio de 2022, passa a ter a seguinte íedação:

“Art. 1”

LI

Parágrafo único., N~o estáo sujeitos à proibição prevista neste
artigo os sons produzidos durante o’ período de propaganda
eleitoral, determinados pela Justiça Eiéitoral; os sons produzidos
por sirenes e assemelhados utilizados nas viaturas, quando em
serviço de policiamento ou socorro; os sons propagados em
eventos religiosos, populares e integrantes do calendário turístico
e cultural do Estado do Ceará; os sons produzidos por veículos
de propaganda volante comerciais.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa assegurar ãos trabalhadores que atuam.
no ramo de propaganda e publicidade volante comercial o livre exercício

. profissional, mediante adequação na legislação vigente.

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2022.

.De~utado”4?d~ÉS ~I&ïZ
- Vice-l der do PT

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
Avenida Desembargador Moreira, 2807, GAB 313— Dionísio Torres — FortalezaiCE CEP 60170-900

FonelFax (85) 3277-2973 / 2972
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41
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

EMENDAADITIVA N.° 11/2022

À MENSAGEM N° 73/2022, ORIUNDA DA MENSAGEM N° 8.921, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO.

Art. 1° — Fica acrescentado o art. 2° à Mensagem N° 73/2022, oriunda da Mensagem n° 8.921, de
autoria do Poder Executivo, com a seguinte redação:

Art. 2° As disposições desta Lei não vedam o livre exercicio religioso e
cultural no Estado, especificamente quanto a eventos religiosos
populares, bem como culturais integrantes do calendário cultural do
Estado do Ceará.

Art. 2° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
04 de maio de 2022.

Dra. Silvana
Deputada Estadual

Liz I-Ienrique
Estadual

Gabinete do Deputado FstadualJútio (2çar Filho-Líder do Governo .Av. DesernbasyadorMoreinz, 2807-Dionisio Tonrs/CER 60.170-9.00 /
Fosialeza/CE Cal,. n.’316-Fone/Fas: (85) 32772S58/2.5,59- Ernaih depjzdiocesarfilbo@aLce.gov.br. BOA LEGISLATURA.
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II
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta emenda é adicionar o art. 2° a presente Mensagem, com o

objetivo de garantir o direito constitucional ao livre exercício religioso e cultural no Estado, com o

intuito de garantir que a limitação dos aparelhos de som não impactem esses eventos.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação desta emenda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
04 de maio de 2022.

Dra. Silva a
Deputada Estadual

Gabinete do Deputado Estadualfúlio ~~-rilb0 -líder do (Joremo -Ar. DeseinbargadorMorejni, 2807- Dionísio Tozres/GFM 60.170-900 /
Fozt,Jeza/GE Gab. n.’315- Fone/b)s. Ç85) 3277S58/2~59- &naib dep.jub’ rfflho@aLccjgor.br- .9OLEGISL4TURA.
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MEMO/DD N° 21/22

Fortaleza, 04 de maio 2022

EXMA. SRA. DRA. SILVANA
Deputada Estadual na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará

Exma. Sra. Deputada,

Compareço à presença de Vossa Excelência, com respeito e
decoro de estilo; para solicitar anuência em subscrição da emenda modificativa n° 3, de
vossa autoria, que altera a redáção do parágrafo único, do art. 1°, do projeto de lei,
oriundo da Mensagem n°. 73/2022, do Poder Executivo, com tramitação nesta Casa
Legislátiva:

Atenciosamente, renoVo votos de estima e respeito.

Deputado Estadual — Republicanos

De acordo:

/1 ,ff’ ( (
~~ k~ ~átv’-..~

DRÁ. SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA

Deputada Estadual - PL
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:lssenihlcb I..t~ht~hu
do Estadutki Ct~urã

Requerimento N°: 2308 / 2022

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA
Em 04 de Maio de 2022

REQUER QUE SEJA DETERMINADA A TRAMITAÇÃO EM REGIME DE

~Z~t~__- ~ URGENCIA DAS PROPOSIÇÕES QUE INDICA.

1° Secretario

O Deputado que este subscreve REQUER a V. Exa., nos termos do art. 280, do Regimento Interno desta Casa, que seja
determinada a tramitação em regime de urgência as proposições que indica:

- Mensagem n° 73/2022 - Oriunda da Mensagem N° 8.921/2022 — Autoria do Poder Executivo — Altera a Lei n° 13.711, de 20 de
dezembro de 2005, que estabelece medidas de combate à poluição sonora gerada por estabelecimentos comerciais e por veículos
no Estado do Ceará;

- Mensagem n° 74/2022 - Oriunda da Mensagem N° 8.922/2022 — Autoria do Poder Executivo — Dispõe sobre ação específica de
apoio às juventudes rurais, no ámbito da Secretaria do Desenvolvimento Agrário — DAS, prevista no acordo de empréstimo
internacional n° 8986-BR, e dá outras providências;

- Mensagem n° 76/2022 - Oriunda da Mensagem N° 8.924/2022 — Autoria do Poder Executivo — Altera a Lei n° 17.675, de 23 de
setembro de 2021, que cria o sub-grupo licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental, no grupo ocupacional atividade de
nível superior — ANS, no Quadro 1, do Poder Executivo, para lotação na Superintendência estadual do Meio Ambiente — Semace;

- Proposta de Emenda Constitucional n° 02/2022 - Oriunda da Mensagem n° 8.927/2022 - Autoria do Poder Executivo - Acresce o
§2° ao art. 178, da Constituição do Estado, e dá outras providências.

Justificativa:
As Proposições indicadas necessitam que sejam tramitadas em regime de urgência, tendo em vista tratar-se de matéria de extrema
releváncia para o Estado do Ceará e para o bom andamento da administração pública.

A mensagem n° 73/2022 visa promover mudanças na Lei de combate à poluição sonora, Lei n° 13.711 de 2005;

A mensagem n° 74/2022 tem o objetivo de efetivar políticas públicas de incentivo às juventudes rurais, com base no contrato de
empréstimo assinado pelo Estado do Ceará com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento — Bird;

A mensagem n° 76/2022 tem o objetivo de promover modificações na estrutura do sub-grupo licenciamento, fiscalização e
monitoramento ambiental da Semace, com a finalidade de viabilizar o futuro concurso público para os cargos de Fiscal e Gestor
Ambiental;

Página 1 de 3
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5
AsscnibI ehN I&!4i s~Litivit

do E~1utIu dii Uc~tu-a

Requerimento N°: 2308 / 2022

Informações complementares

Entrada Legislativo: 04.05.2022
Data Leitura do Expediente: 04.05.2022
Data Deliberaçâo: 04.05.2022
Situação: Aprovado
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1
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

Fortaleza, 04 de maio de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

Deputado Júlio Cesar Filho — PTICE

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

da Emenda Modificativa n° 07/2022, anexa à Mensagem 73/2022, oriundo da Mensagem

n.° 8.921 - altera a Lei n.° 13.711, de 20 de dezembro de 2005, que estabelece medidas

de combate à poluição sonora gerada por estabelecimentos comerciais e por veículos no

estado do ceará.

Certa de vosso deferimento, apresentamos votos de estima e elevada

consideração.

Deputa~E~iJ~ta Brito
Partido dos Trabalhadores — PTICE

De acordo:

.1

Deputa Júlio Cesar Filho
Partido dos Trabalhadores — PTICE

Gabinete da Deputada Estadual Augusta Brito
Av. Desembargador Moreira, 2807— Dionisio Torres / 60.170-900 — FortalezalcE/ Gabinete 523~~

FonelFax: (85) 3277.2595
de p.augusta brito~g mali com
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À SUA EXCELÊNCIA SENHOR

Assembleia Legislativa
Do Estado do Ceará

Fortaleza-CE, 04 de Maio de 2022.

Deputado JúlioCésar Filho

Deputado Estadual — PT

ASSUNTO: COAUTORIA DA EMENDA N°7 Á MENSAGEM N°73/2022

Exmo. Senhor Deputado,

Apraze-me cumprimentá-lo ao tempo em que, utilizando-me deste instrumento, venho SOLICITAR
a Vossa Excelência coautoria da Emenda n°7 á Mensagem n°73/2022, de sua autoria, que dispõe “Á
MENSAGEM N° 73/2022, ORIUNDA DA MENSAGEM N°8.921, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO” que tramita nesta Casa Legislativa.

Sem mais, renovo votos de estima e respeito

Dra.Silvana Oliveira de Sousa
Deputada Estadual — PL

De acordo:

Depu~io~ésar Filho
Deputado Estadual - PT
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MEMO/DO N° 20/22

Fortaleza, 04 de maio 2022

EXMA. SR.JULIOCÉSAR FILHO
Deputado Estadual na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará

Exma. Sr. Deputado,

Compareço à presença de Vossa Excelência, com respeito e decoro de estilo, para
solicitar anuência em subscrição da emenda modificativa n° 7, de vossa autoria, Art. 1°
-Fica acrescentado o art. 2° à Mensagem N° 73/2022, oriunda da Mensagem n° 8.921,
dc autoria do Poder Executivo, com a seguinte redação: Art. 2° As disposições desta Lei
não veda a utilização de equipamentos de som volantes utilizados para fins
publicitários, observado os níveis sonoros estabelecidos na legislação vigente. Art. 2° -

Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

Atenciosamente, renovo votos de estima e respeito.

DAVID DURAND

Deputado Estadual — Republicanos

De acordo:

J~Ø≤~f~filh0

Deputada Estadual - PT
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À SUA EXCELÊNCIA SENHOR

Assembleia Legislativa
Do Estado do Ceará

Fortaleza-CE, 04 de Maio de 2022.

Deputado Júlio Cesar

Deputado Estadual — PT

ASSUNTO: COAUTORIA DA EMENDA N°7 Á MENSAGEM N°73/2022

Exmo. Senhor Deputado,

Apraze-me cumprimentá-lo ao tempo em que, utilizando-me deste instrumento, venho
SOLICITAR a Vossa Excelência coautoria da Emenda n 007 á Mensagem n°73/2022, oriunda da
mensagem n° 8.921

Sem mais, renovo votos de estima e respeito.

Filho
Deputado Estadual-PT

Apó

De acordo
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AssembleiaLegislativa

&éJj~j do Estado do Ceará

Memo. n2 0020/2022

Fortaleza- CE, O4de maiode 2022.

Ao Exmo. Sr.

Carlos Alberto de Aragão Oliveira

Chefe do Departamento Legislativo

Assunto:Coautoria as Emendas Aditivas n2 06 e 07/2022 (autoria -

Deputado Júlio César) a Proposição n2 73/2022, Oriundo da Mensagem ~
8.921/2022.

Sirvo-me do presente para solicitar a V. Ex. a inclusão do

nome deste signatário como coautor das Emendas Aditivasn2 06 e

07/2022, de autoria do Deputado Júlio César, a Proposiçãon2 73/2022 —

oriundo da Mensagem n2 8.921/2022, que altera a Lei n9 13.711, de 20 de

dezembro de 2005.

Sem mais, reiteramos votos de reconhecida estima e

consideração.

:~ ~~

~DEP. ROLDIUERI

DE~flóLlO CÉSAR

Email: dep.romeualdigueri@al.ce.gov.br
Fones: 3277-2584/2585
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Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

Memo n2 18/2022

Excelentíssimo Senhor Deputado Júlio César Filho,

Fortaleza/Ce, 05 de maio de 2022.

Venho à presença de Vossa Excelência, solicitar a COAUTORIA da Emenda de nc07 à
Mensagem do Poder Executivo o8921~ Altera a Lei N.~ 13.711, de 20 de dezembro de
2005, que estabelece medidas de combate à poluição sonora gerada por
estabelecimentos comerciais e por veículos no Estado do Ceará.

Atenciosa mente,

Érika Amorim
Deputada Estadual — P50

De Acordo.
Fortaleza, 05/05/2022

oep75~sar Filho

De Acordo.
Fortaleza, 05/05/2022

Dep. Érika Amorim

Av. Des. Moreira, 28071 Dionisio Torres 1 CEP 60.170-9001 Fortaleza— Ceará
DISQUE ASSEMBLEIA 0800 280 2887
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jj AssembleiaLegi4lativa
doEstadodoCe~~j

Fortaleza-CE, 04 de maio de 2022.

Ao Excelentíssimo Õeputado Júlio César (Deputado Estadual — PT)

Assunto: Solicitaçãc1 de coautoria das Emendas n°506 e 07 à Mensagem n°
00073/2022 de vossa lavra.

Senhor Deputado,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, venho solicitar a coautoria das
Emendas nos 06 e 07 Mensagem n°00073/2022 de vossa lavra, oriundas da Mensagem
n°8.921.

Atenciosamente,

4/vi?
LEONARDO PINHEIRO

DEPUTADO

De acordo.
Fortaleza-CE, Ozlj’O5/2022

DepuZL César
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1
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

Memo n.2 019/2022/ Gabinete Deputado Elmano Freitas

À Excelentíssima Senhora

Deputada Dra. Silvana

Fortaleza, 04 de maio de 2022.

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

da Emenda Aditiva n°011/2022 ao Projeto de Lei n.° 73/2022, oriundo da mensagem n°

8.921, de autoria do Poder Executivo

consideração.

De acordo:

Certo de vosso deferimento, apresentamos votos de estima e elevada

Deputada Dra. Silvana

DI

Freitas
Estadual - PT

PL - Partido Liberal
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ia
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

Memo n.~ 018/2022 / Gabinete Deputado Elrnano Freitas

Fortaleza, 04 de maio de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

Deputado JúlioCésar Filho

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

da Emenda Aditiva n° 007/2022 ao Projeto de Lei n.° 73/2022, oriundo da mensagem n°

8.921, de autoria do Poder Executivo

Certo de vosso deferimento, apresentamos votos de estima e elevada

consideração.

De acordo:

De4lioCésar Filho

PT - Partido dos Trabalhadores

O
o Freitas

Estadual - PT
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PARECER
05/05/2022

PARECER

 

Mensagem n.º 8.921/2022

 

Proposição n.º 0073 /2022

                                                   

A Chefe do Poder Executivo Estadual remete à apreciação desta Assembleia Legislativa projeto de lei,
por intermédio da , de 02 de maio de 2022, que: “ALTERA A LEI N.°13.711, DEMensagem n.º 8.921
20 DE DEZEMBRO DE 2005, QUE ESTABELECE MEDIDAS DE COMBATE À POLUIÇÃO
SONORA GERADA POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POR VEÍCULOS NO ESTADO
DO CEARÁ”.

 

Em justificativa à propositura, a Exma. Sra. Governadora apresenta as seguintes razões:

 

“Através deste Projeto de Lei, objetiva-se promover ajustes no texto da Lei Estadual n°
13.711, de 2005, que estabelece medidas de combate à poluição sonora no Estado do
Ceará, a fim de melhor adequar seu escopo e alcance aos limites constitucionalmente
definidos para atuação dos estados-membros sobre a matéria, considerando a repartição
de competência constitucionalmente estabelecida e a necessidade de resguardar urna
uniformidade nacional e regional acerca do tratamento do relevante tema, evitando
insegurança jurídica decorrente de uma sobreposição de leis versando sobre a poluição
sonora.

 

É de se enfatizar, por relevante, que, sobre a referida matéria, já existe nacionalmente no
âmbito de diversos municípios do Estado todo um regime próprio sobre as regras
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aplicáveis a fim de se evitar a poluição sonora, muitas das quais buscam dispor sobre o
assunto segundo as especificidades locais e regionais.

 

Ressalta-se, por último, que a presente propositura resulta de reunião realizada com os
órgãos técnicos de governo, todos com expertise para abordagem do tema, no caso, a
Secretaria do Meio Ambiente — Sema, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente —
Semace e a Procuradoria—Geral do Estado.”

 

É o relatório. Opino.

 

Não há dúvida da competência do Exmo. Sr. Governador para o envio de projeto de lei, nos termos da
Constituição Federal e da Constituição do Estado do Ceará, senão vejamos.

 

Inicialmente, a Lei Maior Alencarina conferiu ao Estado competência legiferante ampla no que tange a
matérias de âmbito regional, tendo em vista o princípio da preponderância do interesse:

 

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.

 

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, III, da Lei Maior Estadual:

 

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

III – leis ordinárias;

 

Na mesma toada, estabelecem os artigos 196, II, “b”, e 207, IV, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96), respectivamente:

 

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

II – projeto:

b) de lei ordinária;
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Art. 207. A iniciativa de projetos, na Assembleia Legislativa, caberá (art. 60, CE):

IV - ao Governador do Estado;

 

A matéria abordada também está em consonância com a Constituição Federal, posto que seu art. 24,
inciso VI, permite que os Estados-membros legislem de forma concorrente com a União e o Distrito
Federal sobre matéria ambiental. De forma que cabe à União dispor sobre normas gerais e aos Estados
tratar sobre suas peculiaridades regionais, podendo, ainda, suplementar a lei federal na sua omissão.

 

Nesse sentido, a partir do cotejo dos dispositivos supracitados, denota-se que o Projeto de Lei está
alinhado ao ordenamento brasileiro, adotando um viés antropocêntrico, incutido na Constituição Federal,
no bojo do art. 225, que disciplina o objeto do direito ambiental como proteção do meio ambiente para a
presente e futuras gerações. A Carta da República reconhece o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um direito fundamental, de terceira geração, já que coletivo e transindividual.

 

A propositura em análise busca alterar a Lei nº 13.711, de 20 de dezembro de 2005, que estabelece
medidas de combate à poluição sonora gerada por estabelecimentos comerciais e por veículos no Estado
do Ceará, atribuindo vedações sonoras independente da medição de nível sonoro na utilização de
equipamentos de som automotivos em espaços públicos e privados de livre acesso ao público e sistemas
de fontes de som em estabelecimentos comerciais em níveis sonoros que ultrapassem os limites definidos
na legislação.

 

O Projeto encontra, ainda, respaldo no princípio da natureza pública da proteção ambiental, o qual impõe
ao Poder Público a obrigação de preservar o meio ambiente e exige do Estado uma atuação como agente
normativo e regulador da Ordem Econômica Ambiental, realizando uma fiscalização eficaz, editando e
garantindo a aplicação de normas de Proteção.

 

Na Constituição Federal, a poluição sonora é tratada pela Lei nº 6.938/81,  a Política Nacional do Meio
. No artigo 3º, define-se como poluição qualquer atividade que direta ou indiretamente possa Ambiente

 bem como estar em prejudicar a saúde,  atingir a biota,  afetar condições estéticas e sanitárias,
  estabelecidos. Sendo assim, poluição sonora é considerada desacordo com os padrões ambientais

.degradação da qualidade ambiental

 

  A  , conhecida como  , diz que provocarLei nº 9.605/1998, no artigo 54 Lei de Crimes Ambientais
poluição de qualquer natureza que possa prejudicar a saúde humana ou os animais e a flora é considerado
crime e é passível de pena. A  poluição sonora afeta a qualidade de vida, o  e o planejamento urbano 
patrimônio cultural.

 

Em face do exposto, entendemos que o projeto de leicomplementar encaminhado por meio da mensagem
, de autoria do Chefe do Poder Executivo Estadual, encontra-se em perfeita harmonia comn° 8.921/2022

os ditames jurídico-constitucionais e de técnica legislativa, pelo que somos de PARECER
 à sua normal tramitação nesta Assembleia Legislativa.FAVORÁVEL
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É o parecer, à consideração da Douta Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

 

, emPROCURADORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
Fortaleza, 05 de maio de 2022.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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1
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

EMENDA MODIFICATIVA N.° i2’2022

À MENSAGEM N° 73/2022, ORIUNDA DA MENSAGEM N° 8.921/2022 - AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO.

MODIFICA O CAPUT E O INCISO 1 DO
ARTIGO 1°, DA MENSAGEM N° 73/2022,
ORIUNDA DA MENSAGEM N° 8.921/2022,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.

Art. P’ — Fica modificado o caput e o inciso 1 do art. 1° da mensagem n° 73/2022, oriunda da

mensagem n° 8.921/2022, de autoria do Poder Executivo.

Art. 1°. Fica proibida, no Estado do Ceará, a utilização de:

I - Independentemente da medição de nível sonoro, equipamentos de
sons automotivos (paredões de som e equipamentos sonoros assemelhados),
em espaços públicos e em espaços privados de livre acesso ao público, tais
como postos de combustíveis e estacionamentos;

Art. 2° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em
05 de maio de 2022.

JúlioCésar Filho
Deputado Estadual — PT
LIDER DO GOVERNO
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Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta emenda é adequar o texto da Mensagem de forma a evitar

dubiedade na interpretação.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação desta emenda.

SALADAS SESSÕES DAASSEMELEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, ~m
05 dc maio de 2022.

JúlioCésar Filho
Deputado Estadual — PT

LÍDER DO GOVERNO
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ff1 Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

MEMO n° 22/2022-GAB.
Fortaleza, 05 de maio de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Deputado JULIO CESAR FILHO (PT)
Líder do Governo

Senhor deputado,

Venho à presença de Vossa Excelência, solicitar à COAUTORIA da
emenda aditiva n° 07/2022 ao Projeto de Lei n° 73/2022, que acompaha a
Mensagem n° 8.921, de 02 de maio de 2022, de inciativa do Poder
Execitivo.

Atenciosamente,

Deputado MOISES BRAZ
Vice-líder do PT

De acordo.
FortaO5IO~2.

Deputac~júli~ César Filho (PT)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
Avenida Desembargador Moreira, 2807. GAB 313—Dionisio Torres — Fortaleza/CE CEP 60170-900

Fone/Fax (85)3277-29731(85)3277-2972
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Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará

Memo n2 19/2022 Fortaleza/Ce, 05 de maio de 2022.

Excelentíssimos Senhores Deputados Ora. Silvana e Ap. Luiz Henrique,

Venho à presença de Vossas Excelências, solicitar a COAUTORIA da Emenda de n°11 à
Mensagem do Poder Executivo ° 8.921 - Altera a Lei N.~ 13.711, de 20 de dezembro de
2005, que estabelece medidas de combate à poluiç~o sonora gerada por
estabelecimentos comerciais e por veículos no Estado do Ceará.

Atenciosa mente,

Érika
AmorimDeputada
Estadual — PSD

De Acordo. De Acordo.
Fortaleza, 05/05/2 2 Fortaleza, 05/05/2022

Dep. 4i~
Dep. Ap. Luiz Henrique Dep. Érika Amorim

~ (i~.t. ~J~

Av. Des. Moreira, 2807 Dionisio Tones CEP 60.170-900 1 Fortaleza — Ceará
DISQUE ASSEMBLEIA 0800 280 2887
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
05/05/2022
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Júliocesar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor(a) Deputado(a),

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

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

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: SIM: 04/05/2022

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 ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
09/05/2022

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 73/2022

(oriunda da Mensagem nº 8.921, do Poder Executivo)

 

ALTERA A LEI Nº 13.711, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 2005, QUE ESTABELECE MEDIDAS DE
COMBATE À POLUIÇÃO SONORA GERADA POR
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POR
VEÍCULOS NO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se da , oriunda da Mensagem nº 8.921, proposta pelo Poder Executivo,MENSAGEM Nº 73/2022
que altera a Lei nº 13.711, de 20 de dezembro de 2005, que estabelece medidas de combate à poluição
sonora gerada por estabelecimentos comerciais e por veículos no Estado do Ceará.
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Na justificativa da Mensagem o Poder Executivo destaca que “Através deste Projeto de Lei, objetiva-se
promover ajustes no texto da Lei Estadual n° 13.711, de 2005, que estabelece medidas de combate à
poluição sonora no Estado do Ceará, a fim de melhor adequar seu escopo e alcance aos limites
constitucionalmente definidos para atuação dos estados-membros sobre a matéria, considerando a
repartição de competência constitucionalmente estabelecida e a necessidade de resguardar urna
uniformidade nacional e regional acerca do tratamento do relevante tema, evitando insegurança
jurídica decorrente de uma sobreposição de leis versando sobre a poluição sonora.”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade da
Mensagem ora examinada.

Referida Mensagem altera a Lei nº 13.711, de 20 de dezembro de 2005, que estabelece medidas de
combate à poluição sonora gerada por estabelecimentos comerciais e por veículos no Estado do Ceará.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência residual dos Estados, conforme o previsto no art. 25, §1º, da Constituição Federal de
1988, uma vez que lida assunto não previamente previsto por outra competência constitucional e não
vedado a este ente supracitado. Além disso, vale ressaltar que lida com a organização político
administrativa de ente público, estando, portanto, inserida na competência do ente respectivo para tal auto
administração, nos termos do art. 18 deste mesmo diploma. Portanto, verifica-se a devida competência do
Estado do Ceará para legislar sobre o assunto supracitado.

Quanto à iniciativa da Lei em questão, nota-se que, uma vez que esta versa sobre a administração direta
do Estado, bem como sobre matéria orçamentária, recai sobre o previsto no art. 60, II, §2°, “c” e “e”, da
Constituição Estadual, sendo, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo do Estado do
Ceará.

Complementar ao apresentado acima, o art. 88, do mesmo diploma legal prevê a competência privativa
do Chefe do Poder Executivo Estadual, estando em consonância com o supracitado e comprovando a
iniciativa do Governador sobre tal matéria.

Constata-se que a Proposição em análise, vem em consonância com as disposições constitucionais, uma
vez que a matéria da qual a Mensagem trata é uma competência do Estado, bem como de iniciativa do
Governador do Estado.
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Diante do exposto, convencido da legalidade e constitucionalidade da ,MENSAGEM N° 73/2022
oriunda da Mensagem nº 8.921, proposta pelo Poder Executivo, apresentamos o PARECER

, à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
09/05/2022
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANETES
DATA EMISSÃO: 20/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

      

39ª REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  Data 04/05/2022

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR 
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

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

MEMORANDO
09/05/2022
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocésar Filho

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: Nºs 05 e 11

Regime de Urgência: Sim, 04/05/2022
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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,

DEP ELMANO FREITAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO EM
EXERCÍCIO
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€3
Assembleia Legislativa

do Estádo do Ceará

Emenda Modificativa n’iS /2022 à Mensagem 73/22

Modifica a redação do artigo 1° da Mensagem n°
73/2022.

AASSEMBLEIALEGISLATIVADO ESTADO DO CEARÁ APROVA:

Artigo 1° — Fica modificada a redação do arti~o 1° da mensagem 73/2022 a fim de inserir o §2° na
redação do art. 1° da Lei 13.711, de 20 de dezembro de 2005, ficando o atual parágrafo único
renumerado como §1°, da seguinte forma:

“Art. 1°. O art. 1° da Lei n° 13.711, de 20 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:

‘Art. 1° Fica proibida, no Estado do Ceará, independentemente da medição de nível sonoro, a
utilização de:
(...)

§2°. O disposto neste artigo não implica em restrição ao uso de carros de som e assemelhados
no exercício do direito à livre manifestação popular e sindical.’
“(NR)

Artigo 2° — Esta emenda entra em vigor na data da sua aprovação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 09 de maio de 2022.

Deputado Estadual - PSOL/CE

JUSTIFICATIVA

A emenda em epígrafe tem por finalidade aprimorar a proposição em trâmite de modo a
garantir que a necessária regulação do combate à poluição sonora, essencial ao exercício do direito
ao meio ambiente equilibrado, à paz e ao sossego, não implique em indevida restrição do direito de
manifestação à movimentos populares e sindicais.

O direito à manifestação tem status constitucional, sendo garantia fundamental assegurada
no art. 50, XVI da Constituição Federal. O seu exercício em uma sociedade democrática requer a
máxima amplitude possível, admitindo vedações somente para evitar o abuso de direitos, quando
cotejado com os demais direitos consagrados na ordem constitucional.

E de conhecimento amplo que, no exercício da tradição democrática brasileira, movimentos
populares, sindicais e outros movimentos sociais frequentemente fazem uso de carros de som e
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ouros equipamentos sonoros em atividades de mobilização e reivindicação. Tais equipamentos são
essenciais à comunicação dos movimentos com a sociedade e ao esforço de conferir publicidade às
suas pautas e demandas.

E nesse sentido que se mostra essencial inserir na Lei 13.711/2005 a pretendida exceção da
norma nos casos de uso de carros de som e assemelhados no âmbito do exercício do direito à
manifestação popular e sindical.

Destaca-se que similar exceção está contida atualmente no Decreto n° 34.704, de 20 de abril
de 2022, que regulamente a Lei 13.711/2005. E o que se extraí da redação do art. 50, §4°, IV do
referido decreto, no qual se lê:

Art.5°.C..) —

§4° Não estão sujeitos à proibição prevista neste artigo:

IV - os aparelhos sonorizadores, carros de som e similares usados nas
manifestações coletivas, desde que ocorram no período das 8h às 20h e que
tenham sido prévia e oficialmente comunicadas aos órgãos competentes;

Objetiva-se, portanto, conferir à tal garantia o status de norma legal, salvaguardar o direito à
livre manifestação e promover necessária segurança jurídica à atuação do Poder Executivo no
exercício de seu poder regulamentador bem como em sua atuação no que tange à implementação da
lei, ao munir o texto legal de balizas nítidas quanto às exceções admitidas.

Sala das Sessões da Assembleia Legislatfvado Ceará em 09 de maio de 2022.

Renato Roseno
Deputado Estadual - PSOL/CE
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Motivo: Retirar
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