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PROJETO DE INDICA�O N2 002/2022 

Indica ao Excelentfssrmo senhor Prefeito do Munidpio de 

Penaforte - Ceara, a iniciativa de projetos de Leis distintos, um 

di pondo sobre a reorganizacao administrativa do Poder 

Executive do Municipio e, outro, dispondo sobre a remuneracao 
dos cargos em comissao existentes. 

O Vereador PETRUCIO MUNIZ FERREIRA, dentro dos limites legais, apresenta 

ea Camara Municipal de Penaforte aprova o seguinte Projeto de Indicacao: 
Considerando o profundo respeito que esta Casa tern para com a 

INDEPENDENCIA e a HARMONIA dos Poderes Constitufdos, nos termos 

do art. 2Q da nossa Carta Magna, que informa: "siio Poderes da Uniiio, 

independentes e harmonicas entre si, o Leqislativo, o Executivo e o 

judiciario "; 

Considerando o sistema de freios e contrapesos que o nosso 

ordenamento jurfdico adotou coma forma de assegurar um melhor 
funcionamento do Estado; 

Considerando as funcoes tf picas do Poder Legislativo; 

Considerando as competencias privativas do Prefeito para 

projetos de Leis previstos no art. 34 da Lei Organica do Munidpio. 

Art. 12• A Camara Municipal de Penaforte indica ao Excelentissimo Senhor Prefeito a 

fusao da rnateria tratada no Projeto de Lei do Executivo n2 002/2022 em dais projetos 
distintos. 

Art 22. 0 atual Projeto de Lei do Executivo n2 002/2022 seguiria com o texto atual a sua 

tramitacao normal na Casa, salvo se o Executivo optasse par alguma rnodificacao antes 

de sua votacao, nos termos regimentais. 

Art 32• 0 Executivo encaminharia a Camara Municipal, se assim entender pertinente, 

uma nova proposicao dispondo unica e exclusivamente sabre a remunera�s cargos 
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I - Como base para essa eventual lei, poderiam servir as pr6prias tabelas que seguiram 

em anexo ao Projeto de Lei do Executivo nQ 002/2022, salvo se entender de forma 

diferente o Poder Executivo. 

II - 0 Presidente da Camara, no menor tempo possivel nos termos do Regimento Interno 

e da Lei Organica do Munici pio, convocaria Sessao Extraordinaria para pautar a 

proposicao sobre a rernuneracao dos servidores comissionados do Executivo, evitando 

se prejuizos para as atualizacoes da folha de pagamentos. 

III - A posterior aprovacao do Projeto de Lei do Executivo nQ 002/2022 ja estaria em 

perfeita sintonia com a possivel lei disposta no caput (na hip6tese de se repetirem as 

tabelas existentes no anexo a proposicao em tramitacao), salvo se o texto legal sofresse 

modificacao enviada ou sugerida pelo Executivo. 

Art. 4!!. Esta Indicacao segue o art. 169 do Regimento lnterno da Casa, sugerindo medida 

de interesse publico que nao cabe em Projeto de Lei de iniciativa de parlamentar. 

Art. 5!!. Esta Proposicao entra em vigor na data de sua publicacao. 

Camara Municipal de Penaforte, em 15 de rnarco de 2022. 
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JUSTIFICA TIVA 

O processo legislativo exige sempre muita atencao e estudo para aprovacao, 

desaprovacao ou modificacao de proposicoes, 0 Poder Legislative, na sua funcao tipica 

de legislar, nao pode, de forma alguma, votar projetos sem o conhecimento minimo da 

materia, 

Portanto, a fusao <las rnaterias em questao em dois projetos de lei distintos 

possibilitaria uma melhor analise sobre os diversos pontos a serem estudados e 

trabalhados. 0 reajuste de alguns servidores e materia mais rapida para estudo, pois a 

simples adequacao dos valores ao orcarnento vigente e as regras da Lei de 

Responsabilidade Fiscal normalmente bastam para a analise da Casa. 

Ja com relacao a reestruturacao administrativa do Peder Executive, e essencial 

uma maior avaliacao, nao apenas dos parlamentares, mas ate mesmo dos titulares das 

pastas do Executive, ou seja, secretaries de saude, educacao, flnancas, cultura, 

agricultura, obras, etc. Assim, a participacao dos gestores, opinando sobre as melhores 

maneiras de se adequar os services publicos as necessidades da populacao seria muito 

importante neste processo que regulara a Adrninistracao Publica nos pr6ximos anos. 

Alern disso, nada mais justo que a pr6pria populacao conheca e opine sobre as 

leis que influenciarao direta ou indiretamente sua relacao com o Poder Publico. 

Camara Municipal de Penaforte, em 15 de marco de 2022. 


