
Nº da proposição
00275/2019

Data de autuação
13/08/2019

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE INDICAÇÃO

Autor: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

Ementa:

PROÍBE PRÁTICAS ABUSIVAS DE MAUS TRATOS E ABANDONO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, SOB PENA DE MULTA.

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DO MEIO AMB. E DESENV. DO SEMIÁRIDO
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE INDICAÇÃO

  Descrição:   PROÍBE PRÁTICAS ABUSIVAS DE MAUS TRATOS E ABANDONO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

  Autor:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Usuário assinador:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Data da criação:  12/08/2019 13:01:47  Data da assinatura:  12/08/2019 13:09:31

GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES
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PROÍBE PRÁTICAS ABUSIVAS DE MAUS TRATOS E
ABANDONO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NO ÂMBITO
DO ESTADO DO CEARÁ, SOB PENA DE MULTA.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ indica:

Art.1º Fica proibida no âmbito do Estado do Ceará a prática de maus tratos e abandono contra os animais
domésticos .

Art. 2º Para os efeitos desta Lei entende-se por maus tratos contra animais domésticos toda e qualquer ação
decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário e intencional que atente contra sua saúde e
necessidades naturais, físicas e mentais, conforme estabelecido nos incisos abaixo:

I- Mantê-los sem abrigo ou em lugares em condições inadequadas ao seu porte e espécie ou que lhes       
ocasionem desconforto físico ou mental;

II – Privá-los de necessidades básicas. Tais como alimento adequado à espécie e água;

III – Lesar ou agredir os animais domésticos (por espancamento, lapidação por instrumentos cortantes,
contundentes por substâncias químicas, escaldantes, tóxicas, por fogo ou outros), sujeitando-os a qualquer
experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhes sofrimento, dano físico, mental ou morte;

IV – Abandoná-los em quaisquer circunstâncias;

V – Obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores as suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para
deles obter esforços ou comportamento que não se alcançariam senão sob coerção;

VI – Castigá-los, física ou mentalmente, ainda que para aprendizagem ou adestramento;

VII – Criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de limpeza e desinfecção;

VIII - Utilizá-los em confrontos ou lutas, entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes;

IX – Provocar-lhes envenenamento podendo causar-lhes morte ou não;
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X – Eliminação de cães e gatos como método de controle de dinâmica populacional;

XI – Não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja necessária;

XII – Exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo motorizado em movimento;

XIII – Abusá-los sexualmente;

XIV – Enclausurá-los com outros que os molestes;

XV – Promover distúrbio psicológico e comportamental;

XVI – Deixar o motorista ou qualquer outro passageiro do veículo de prestar o devido atendimento a animais
atropelados;

XVII – Outras práticas que possam ser consideradas e constatadas como maus tratos pela autoridade
ambiental, sanitária, policial, judicial ou outra qualquer com esta competência;

XVIII – Utilização de animais domésticos em qualquer tipo de ritual;

Art. 3º Fica a cargo da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará-SESA a fiscalização e aplicação das sanções
administrativas resultantes do descumprimento desta lei em consonâncias com a lei de crimes ambientais ( lei
nº 9605/1988).

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

 

JUSTIFICATIVA

 

O presente Projeto de Indicação traz uma normativa com intuito de defesa e garantia da proteção animal
aos animais domésticos contra agressões e maus-tratos, criando sanções e penalidades administrativas aos
munícipes que praticarem maus tratos aos animais domésticos.

A Constituição Federal norteia:

“ 2Art. 2 5. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
 e uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder

vpúblico e à coletividade o dever de defendê-lo e preser á-lo para as presentes e
futuras gerações.

1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. "

Ainda que os animais possam ser apropriados pelo homem, tornando-se, na perspectiva civilista sua
propriedade, a proteção dos animais é “sui generis” e não se explica pelas categorias consagradas do
abuso de direito ou da função social.

O escopo deste projeto é punir os atos cometidos que proporcionem sofrimento aos animais e, para esta
finalidade, é necessário que as autoridades competentes assumam seu papel nessa luta, a fim de diminuir
a população de animais submetidos à crueldade.
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A problemática dos animais não é apenas uma questão humanitária, mas de saúde pública, meio ambiente
e de respeito ao dinheiro público. Consequentemente, a punibilidade diminuirá consideravelmente o
número de proprietários de cães e gatos que permitam sua procriação indiscriminada.

Inobstante, penalizar, de forma exemplar, quem comete abusos e maus-tratos contra animais, é um desejo
antigo dos defensores dos animais. O objetivo deve ser, sobretudo, educar a população, conscientizando
desta forma o proprietário em relação à "Posse Responsável”, bem como aos direitos garantidos aos
animais em normas v gentes.i

É preciso formar uma sociedade consciente de seus deveres a fim de mudar esta realidade, pois as
instituições sem fins lucrativos e os protetores independentes, que recolhem estes animais, não tem
capacidade de resolver o problema de forma efetiva.

Muito embora a legislação federal considere tais atos como crime, estando legitimada no Art. 32 da Lei
Federal No 9.605 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e/
atividades lesivas ao meio ambiente, bem como previsto no Art. 164 do Código Penal, não está
enquadrado na Lei Federal No 9.099 95 (Juizados Especiais Criminais), sendo considerado “crime de/
baixo potencial ofensivo" e, portanto, não prevendo reclusão como forma de punição.

Assim, o Estado está normatizando legislação para punição a nível local, ficando na responsabilidade da
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e a fiscalização e aplicabilidade das sanções.

Pelo exposto, pedimos a colaboração dos demais pares para discussão e aprovação do presente projeto de
indicação.

 

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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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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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 00275/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: PROIBE PRÁTICAS ABUSIVAS DE MAUS TRATOS E ABANDONO AOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, SOB PENA DE MULTA.

 

 

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 técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo Projeto de Indicação Nº 00275/2019
Senhor Deputado ANDRÉ FERNANDES que “PROIBE PRÁTICAS ABUSIVAS DE MAUS TRATOS
E ABANDONO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, SOB PENA
DE MULTA.”

 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

 

O ilustre Parlamentar argumenta que:
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‘“O presente Projeto de Indicação traz uma normativa com intuito de defesa e garantia
da proteção animal aos animais domésticos contra agressões e maus-tratos, criando
sanções e penalidades administrativas aos munícipes que praticarem maus tratos aos
animais domésticos.

A Constituição Federal norteia:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade. "

Ainda que os animais possam ser apropriados pelo homem, tornando-se, na perspectiva
civilista sua propriedade, a proteção dos animais é “sui generis” e não se explica pelas
categorias consagradas do abuso de direito ou da função social.

O escopo deste projeto é punir os atos cometidos que proporcionem sofrimento aos
animais e, para esta finalidade, é necessário que as autoridades competentes assumam
seu papel nessa luta, a fim de diminuir a população de animais submetidos à crueldade.
2 de 6 A problemática dos animais não é apenas uma questão humanitária, mas de
saúde pública, meio ambiente e de respeito ao dinheiro público.

Consequentemente, a punibilidade diminuirá consideravelmente o número de
proprietários de cães e gatos que permitam sua procriação indiscriminada. Inobstante,
penalizar, de forma exemplar, quem comete abusos e maus-tratos contra animais, é um
desejo antigo dos defensores dos animais.

O objetivo deve ser, sobretudo, educar a população, conscientizando desta forma o
proprietário em relação à "Posse Responsável”, bem como aos direitos garantidos aos
animais em normas vigentes.

É preciso formar uma sociedade consciente de seus deveres a fim de mudar esta
realidade, pois as instituições sem fins lucrativos e os protetores independentes, que
recolhem estes animais, não tem capacidade de resolver o problema de forma efetiva.

Muito embora a legislação federal considere tais atos como crime, estando legitimada
no Art. 32 da Lei Federal No 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, bem
como previsto no Art. 164 do Código Penal, não está enquadrado na Lei Federal No
9.099/95 (Juizados Especiais Criminais), sendo considerado “crime de baixo potencial
ofensivo" e, portanto, não prevendo reclusão como forma de punição.

Assim, o Estado está normatizando legislação para punição a nível local, ficando na
responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e a fiscalização e
aplicabilidade das sanções.

Pelo exposto, pedimos a colaboração dos demais pares para discussão e aprovação do
presente projeto de indicação.””
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1.  

 

ASPÉCTOS JURÍDICOS

 

DA PROPOSITURA

 

 Estabelecem os artigos da plausível propositura:

 

“Art.1º Fica proibida no âmbito do Estado do Ceará a prática de maus tratos e
abandono contra os animais domésticos .

Art. 2º Para os efeitos desta Lei entende-se por maus tratos contra animais domésticos
toda e qualquer ação decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário e
intencional que atente contra sua saúde e necessidades naturais, físicas e mentais,
conforme estabelecido nos incisos abaixo:

I- Mantê-los sem abrigo ou em lugares em condições inadequadas ao seu porte e
espécie ou que lhes ocasionem desconforto físico ou mental;

II – Privá-los de necessidades básicas. Tais como alimento adequado à espécie e água;

III – Lesar ou agredir os animais domésticos (por espancamento, lapidação por
instrumentos cortantes, contundentes por substâncias químicas, escaldantes, tóxicas,
por fogo ou outros), sujeitando-os a qualquer experiência, prática ou atividade capaz
de causar-lhes sofrimento, dano físico, mental ou morte;

IV – Abandoná-los em quaisquer circunstâncias;

V – Obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores as suas forças e a todo ato que
resulte em sofrimento para deles obter esforços ou comportamento que não se
alcançariam senão sob coerção;

VI – Castigá-los, física ou mentalmente, ainda que para aprendizagem ou
adestramento;

VII – Criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de limpeza e
desinfecção;

VIII - Utilizá-los em confrontos ou lutas, entre animais da mesma espécie ou de
espécies diferentes;

IX – Provocar-lhes envenenamento podendo causar-lhes morte ou não;

X – Eliminação de cães e gatos como método de controle de dinâmica populacional;

XI – Não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja
necessária;

XII – Exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo motorizado em movimento;

XIII – Abusá-los sexualmente;
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XIV – Enclausurá-los com outros que os molestes;

XV – Promover distúrbio psicológico e comportamental;

XVI – Deixar o motorista ou qualquer outro passageiro do veículo de prestar o devido
atendimento a animais atropelados;

XVII – Outras práticas que possam ser consideradas e constatadas como maus tratos
pela autoridade ambiental, sanitária, policial, judicial ou outra qualquer com esta
competência;

XVIII – Utilização de animais domésticos em qualquer tipo de ritual;

Art. 3º Fica a cargo da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará-SESA a fiscalização e
aplicação das sanções administrativas resultantes do descumprimento desta lei em
consonâncias com a lei de crimes ambientais ( lei nº 9605/1988).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.”

 

Inicialmente, a propositura do Excelentíssimo Senhor Deputado ANDRÉ FERNANDES, ao trazer “uma
normativa com intuito de defesa e garantia da proteção animal aos animais domésticos contra agressões
e maus-tratos, criando sanções e penalidades administrativas aos munícipes que praticarem maus tratos

 trata da proteção do meio ambiente.aos animais domésticos”,

 

A Constituição Federal de 1988 prescreve:

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

...

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade.

...

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. "

 

Neste mesmo sentido, a Carta Magna estabelece:
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“Art. 23. É competência comum da União, , do Distrito Federal e dosdos Estados
Municípios:

.....

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

....

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

.........

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;”

 

Isto posto, por força dos dispositivos constitucionais supracitados, o Estado do Ceará detém a
competência material e legislativa para tratar sobre a proteção do meio ambiente.

 

Em outro sentido, o Nobre Parlamentar ao sugerir à “Secretaria da Saúde do Estado do Ceará-SESA a
fiscalização e aplicação das sanções administrativas resultantes do descumprimento desta lei em

, versa sobre organização e o funcionamento do Poderconsonâncias com a lei de crimes ambientais”
Executivo e da administração estadual.

 

Ademais, o projeto em tela dispõe sobre serviço público, sendo portanto matéria de iniciativa privada do
Governador do Estado do Ceará, conforme o art. 60, § 2º, alínea “c” da Carta Magna Estadual, que atribui
ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco, senão
vejamos:

“Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

I. Aos Deputados Estaduais;

(....)

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

(....)

 

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;”
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A Constituição do Estado do Ceará, ainda oferece reforço a esses dispositivos quando determina em seu o
art. 88, inciso VI, que:

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

II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros, a direção superior da administração estadual;

(...)

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

(...)

VI- dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei;¨

 

Isto, aliás, foi reconhecido pelo Digno Parlamentar, quando preferiu a sede da Indicação, valendo
ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo nosso
Ordenamento Constitucional, artigo 2º, da Carta Magna Federal:

 

“Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”.

 

2. DA 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.

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.....................................................

§ 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 Assembléia Legislativa de sua
conveniência ou não.”
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Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, : in verbis

 

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

                                  (...)

                                 II – projeto:

                                (...)

                                f) de indicação.¨

 

 

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

 

 

3. DO SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E COMPETÊNCIA DE LEGISLAR

 

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

 

“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.”

 

Estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 24, inciso XII,
abaixo:

 

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

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;¨
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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

 

Observamos 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, podemos citar, outrossim, meramente para ilustrar nosso entendimento,
a LEI N.º 16.710, de 21.12.18 (Com alterações dadas pelas Lei nº 16.863/2019, de 15.04.2019, Lei n.°
16.880, de 23.05.19, Lei nº 16.953/2019, de 01.08.2019), que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder
Executivo, altera a estrutura da administração estadual, que assim dispõe:

 

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

 

Reza o art.6º, inciso I, 1, 3, 35 do mesmo diploma legal (com alterações dadas pela Lei nº 16.863/2019):

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 

1. Governadoria

(....)

3. Secretarias de Estado

(....)

3.5. Secretaria da Saúde.”

 

 

Por sua vez o art. 23 (nova redação pela Lei n° 16.863/2019) diz:

 

“Art. 23. Compete à Secretaria da Saúde: 

 

I- formular, regulamentar e coordenar a Política Estadual do Sistema Único de Saúde -
SUS;
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II - assessorar e apoiar a organização dos Sistemas Locais de Saúde;

III - acompanhar e avaliar a situação da saúde e da prestação de serviços;

IV -  prestar serviços de saúde por meio de unidades especializadas em vigilância
sanitária e epidemiológica;

V -  apropriar-se de novas tecnologias e métodos através de desenvolvimento de
pesquisas;

VI - integrar e articular parcerias com a sociedade e outras instituições;

VII - desenvolver uma política de comunicação e informação, visando à melhoria da
qualidade de vida da população;

VIII -  fomentar e coordenar o desenvolvimento de políticas públicas nos diversos
setores governamentais para promoção da saúde mental, do tratamento e da reinserção
social dos pacientes e dos seus familiares, em articulação com os órgãos federais,
estaduais, municipais e em parceria com organizações representativas da sociedade
civil;

IX - articular ações integradas nas diversas áreas (infraestrutura, educação, segurança
pública, cultura, esporte e lazer, entre outras) de modo a garantir
a intersetorialidade da Política Estadual de Saúde;

X - coordenar, articular, integrar e executar as ações dos Centros de Referência em
Saúde Mental bem como os serviços de acolhimento de dependentes químicos;

XI -  promover e garantir a integração da rede de serviços das políticas setoriais
viabilizando intervenções para tratamento, recuperação, redução de danos, reinserção
social e ocupacional para o dependente químico e seus familiares, em articulação com
o SUS, o SUAS e os demais órgãos federais, estaduais, municipais e em parceria com
organizações representativas da sociedade civil;

XII - estimular pesquisas e estudos relacionados à área de saúde, em parcerias com a
comunidade científica, as universidades e as demais instituições de ensino e pesquisa, a
fim de subsidiar as políticas no âmbito estadual;

XIII - exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades nos
termos do regulamento.

§ 1.º  O Conselho Estadual de Saúde – CESAU é um órgão colegiado de caráter
permanente e deliberativo, integrante da estrutura organizacional da Secretaria da
Saúde do Estado do Ceará – SESA, com jurisdição em todo o território estadual,
atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da Política Estadual
de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Sua organização e
competência são estabelecidas por lei estadual.

§ 2.º O Fundo Estadual de Política sobre Álcool e outras Drogas – FEPAD, criado
pela Lei Complementar n.º 139, de 12 de junho de 2014, fica vinculado à Secretaria da
Saúde.”
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CONCLUSÃO

 

Face ao exposto, somos de parecer  à regular tramitação da presente proposição, pois oFAVORÁVEL
mesmo se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I, § 2º, alínea “c” e 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” 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.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
28/08/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Coordenador das Consultorias Técnicas.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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DESPACHO
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DE ACORDO COM O PARECER.

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
28/08/2019

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
04/09/2019
 

Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Walter Cavalcante

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

prazos:

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

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

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

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

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:  
PARECER FAVORÁVEL AO PROJETO DE INDICAÇÃO N° 275/2019 DE AUTORIA DO DEPUTADO ANDRE
FERNANDO

  Autor:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Usuário assinador:  99591 - DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

  Data da criação:  06/09/2019 10:31:48  Data da assinatura:  06/09/2019 10:31:53

GABINETE DO DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

PARECER
06/09/2019

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO 275/2019, QUE PROÍBE
PRÁTICAS DE MAUS TRATOS E ABANDONO AOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, SOB PENA DE
MULTA.

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Indicação proposto pelo Deputado André Fernandes, cujo objetivo é QUE
PROÍBE PRÁTICAS DE MAUS TRATOS E ABANDONO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NO

.ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, SOB PENA DE MULTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

É o relatório.

 

II - ANÁLISE

Com base no exposto, o referido Projeto de Indicação do nobre Deputado André Fernandes, não contém
  nenhum impedimento a regular tramitação da proposição se alinha à exegese do artigo 58, § 1º, da Carta
Magna Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de dezembro de 1994 – D.O. de
22.12.1994, tudo em conformidade com a redação dos 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), se faz necessário mencionar os artigos 60, inciso II, §2º alínea “c” e “e” da Constituição
Estadual do Ceará, que versa sobre matéria trazida pela proposição:

 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I – aos Deputados Estaduais;

II – ao Governador do Estado;

(Omissis)
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§ 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; (...)

 

e) matéria orçamentária.

                            

 

O projeto em destaque é de suma importância, pois vislumbra coibir a prática de maus tratos e abandono
de animais domésticos. A propositura tem amparo legal na Carta Magna Federal, onde, determina-se ao
Poder Público o dever de proteger a fauna e de coibir os atos que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

 

 

III – VOTO

Destarte, somos pelo  à regular tramitação O Projeto de Indicação nº.PARECER FAVORÁVEL
275/2019, de autoria do Deputado André Fernandes, pois atende aos preceitos constitucionais e sua
finalidade.

É o parecer, salvo melhor juízo.

DEPUTADO WALTER CAVALCANTE

DEPUTADO (A)

24 de 29



  Nº do documento:  00078/2019  Tipo do documento:  TERMO DE DESENTRANHAMENTO

  Descrição:   TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO: PARECER Nº (S/N)

  Autor:  99005 - FRANCISCO EUGÊNIO DE CASTRO CRUZ

  Usuário assinador:  99005 - FRANCISCO EUGÊNIO DE CASTRO CRUZ

  Data da criação:  09/09/2019 11:24:42  Data da assinatura:  09/09/2019 11:24:42

COORDENADORIA DAS COMISSÕES

TERMO DE DESENTRANHAMENTO Nº 00078/2019
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Motivo: Por duplicidade no parecer emitido.

NÃO HÁ ASSINADOR ASSOCIADO
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DATA

EMISSÃO:
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Conclusão da Comissão
DATA

REVISÃO:
 

                                                               

25ª REUNIÃO ORDINÁRIA      Data 24/09/2019

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Renato Roseno 

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 ACRISIO SENA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DO SEMI-ÁRIDO
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