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PROJETO DE LEI N.30/2019

PROPONENTE: JOANA D'ARC PROTETORA DOS ANtMA|S

RELATOR: DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

INSTITUI no Calendário Oficial do

Estado do Amazonas do Dezembro

Verde, mês da reflexäo sobre o
abandono de animais e dá outras

providências.

PARECER

¡ . RELATÓN¡O

No dia 12 de fevereiro do corrente ano, a Excelentíssima Deputada

Joana D'arc apresentou Projeto de Lei Ordinária de n. 30t2019, que institui no

calendário oficial do Estado do Amazonas o Dezembro Verde, mês da reflexão

sobre o abandono de animais, a ser celebrado anualmente, no mês de

dezembro, recebendo a denominação "Dezembro Verde".

A Justificativa do projeto encontra-se em anexo.

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, tendo

permanecido em pauta, não tendo recebido quaisquer emendas.

Ato contínuo, vieram-me os autos para emissäo de parecer, nos

termos do art. 26, inciso ll, do Regimento lnte

É o breve relatório. Passo a opinar

Assembleia Leg islativa.
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il - FUNDAMENTAçÃO

Primeiramente, é oportuno salientar que compete a esta Comissäo

de Constituiçäo, Justiça e Redaçäo o exame do aspecto constitucional, legal,

jurídico, regimental e da técnica legislativa de proposiçÕes que lhe sejam

encaminhadas, nos ternos do art. 27, inciso l, alínea "a", do Regimento lnterno

desta Casa.

Nesse sentido, após detida análise dos autos, verifica-se que a
proposta legislativa em epígrafe, que institui no calendário oficial do Estado do

Amazonas o Dezembro Verde, mês da reflexão sobre o abandono de animais e

dá outras providências, pretende sensibilizar a populaçäo e diminuir as

estatísticas sobre o abandono de animais, propagando o tema e aplicando os

recursos visuais de impacto, bem como, reduzir o índice de acidentes com os

animais.

Assim, no que tange à constitucionalidade e juridicidade, verifica-se

que o tema tratado no Projeto de Lei em análise, situa-se no âmbito da

competência legislativa concorrente, estabelecida à União, aos Estados e ao

Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso Vl, da Constituição Federal de

1988 e do art. 18, inciso Vl, da Constituição Amazonense.

Ademais, salienta-se que, nestes casos, a competência da Uniäo

limita-se a estabelecer normas gerais, fato este que näo exclui a competência

suplementar dos E

impedimentos de

proposição em tela

stados para I isl

ordem st onal
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Com relaçäo à competência para a iniciativa do processo leg

também näo se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto

membro desta Casa Legislativa, nos termos do art. art. 33 da Constituição do

Estado e do art. 87, inciso l, do Regimento lnterno deste Poder Legislativo, rn

verbs:

Art. 33. A iniciativa das leis complementares e

ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao

Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao

Defensor-Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos

cidadåos, na forma e nos casos previstos nesta

Constituiçäo.

Art. 87. A apresentaçäo de projetos respeita a iniciativa

privativa, nos termos da Constituição Estadual,

admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:

| - Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite

de 02 (dois) Deputados por Projeto;

Portanto, näo há nenhum óbice quanto à aprovaçäo do

presente Projeto de Lei n' 30/2019.

Ademais, o Projeto de Lei em exame não contraria princípios

ou regras constitucionais em vigor nem os princípios gerais do Direito.

A técnica legislativa e a redaçäo empregada estäo adequadas,

conformando-se perfeitamente

Complementar no 95, de 1998,

AS as estabelecidas pela Lei
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ilr - coNcLUSÃO

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita

em conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissäo

de constituiçäo, Justiça e Redaçäo ccJR, MANTFESTO voro
FAVORÁVEL à admissibilidade do Projeto de Lei n. g}t2}1g.

É o parecer

Manaus, 14 de março de

DEP M CORRÊA

r
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comissão de Constitui çao , Justiça e Redação - CCJR/ALEAM

ATA DE VOTAçÃO

PROJETO n.3 O/zotg
AUToR(A): DEPUTADo(A)

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas - ALEAM RESOLVE, por [X] unanimidade [ ] maioria de votos, resolve [{]
APROVAR [ ] REJEITAR o parecer apresentado pelo Relator, às fls. retro, culminando noX
PROSSEGUIMENTO [ ] AReutvAMENTO da proposição em epígrafe.

Na hipótese de parecer rejeitado, fica desde já designado como novo relator, nos termos do
art.43, inc. V, do Regimento lnterno da ALEAM, o(a) Deputado(a)

Manaus-AM, (tfu@t
-).-.!---)*

P res idente da

rT"
Comissão de Constituição, Justiça e

UTADO DELEGADO PÉRICIES - PSL

ação

RELATOR

DEPUTADO(A)

Deputado BERLARMINO LtNS - pp

resi d

Deputado SERAFTM CORRÊA - pSB

Membro

Deputado Wl

Deputado CABO MACIEL- PR

Suplente

Deputado FELIPE SOUZA - PAT

Su pl ente

tAdO FAUSTO JUNIOR - PV

Su plente

PHS

Membro
RRETO

De


