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INSTITUI o "Dia Estadual do Tosador,

Banhista e Esteticista de Animal

Doméstico".

PARECER

I. RELATÓRIO

A ilustre Parlamentar Joana Darc toma a iniciativa de propor o presente

Projeto de Lei ns 418/2O19, que institui o Dia Estadual do Tosador, Banhista e

Esteticista de Animal Doméstico no Calendário Oficial do Estado do Amazonas.

A presente proposição foi incluída em pauta nas reuniões ordinárias dos

dias 03, 04 e 08 de julho de 2019, não recebendo emendas.

A justificativa da proposta foi devidamente anexada.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a"
c/c Art. !27,5!e, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

Banhista e
Amazonas.

A proposição em análise trata acerca de instituir o Dia Estadual do Tosador,
Esteticista de Animal Doméstico no Calendário Oficial do Estado do

' Art.27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste
Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominaçöes e

abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposiçöes sujeitas à apreciação da Assembleia e

de matérias que lhe sejam encaminhadas.
ArT.t27. (...) Sfs A proposição é despachada às comissöes pelo Presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos; (.,.) lll - distribuição da matéria às ssöes permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, qu
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jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regim
o exame de admissibilidade
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Ademais, verifica-se que a proposta valoriza, como aduz a justificat

profissionais qualificados em cursos técnicos específicos de tosa e banho de animais
domésticos.

Em questão de análise no âmbito desta comissão, a propositura situa-se no
campo da competência concorrente, nos termos do art. 24, Vl e Vll, da Constituição
Federal2 e do art. l-8, Vl e Vll, da Constituição do Estado do Amazonas3.

Por conseguinte, pelos artigos mencionados, as Constituições Federal e

Estadual dispõe acerca da garantia de proteção ao patrimônio cultura e ao meio-
ambiente. Não há dúvida quanto à intenção do ilustre parlamentar em concretizar um
período no calendário amazonense no intuito de focarmos e valorizarmos a profissão
em análise.

A valorização do trabalho humano é um dos fundamentos da República, da

ordem econômica e da ordem social na Constituição Brasileira de 1988. Conforme
preceitua Eros Graua, o direito não se interpreta em tiras, aos pedaços, e um texto de
direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado
normativo algum. Portanto, surge a importância do presente projeto de lei,
valorizando um pouco mais a profissão em análise, caminhando no sentido de chamar
cada vez mais a atenção da sociedade para o tema.

Em detida análise, a proposição legal não contém vícios de iniciativa. Não

cria órgãos ou funções públicas, não gera despesas, nem se enquadra em qualquer
uma das hipóteses de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, nos termos do

art. 33 da Constituição do Estados e do art. 87, l, do Regimento lnternoG deste Poder

Legislativo.

' Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: Vll-
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (...) Vl -florestas, caça,

pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio

ambiente e controle da poluição;
t Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar

concorrentemente com a União sobre: Vll- proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico (...) Vl -florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
o 

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo:

Malheiros, 2006. p. 132.
t 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

e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
t Art. 87, A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição do

Estado, admitindo-se as seguintes hipóteses quanto à autoria:
conjunto, com limite de 02 (dois) Deputados por Projeto;

putado e ou Deputados em
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Quanto à juridicidade, em face o exposto, vislumbra-se que o pretendido

pelo projeto de lei em análise vai ao encontro da legislação existente referente ao
tema.

No que tange à técnica legislativa, o projeto em questão não encontra
óbice nos requisitos da Lei Complementar Federal ns 95/98, na qual dispõe sobre a

elaboração, a redação, a alteração das leis.

ilt - coNclusÃo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em

conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação - CCJR, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do

presente projeto de lei.

É o parecer.

Manaus, 7 de agosto de 2019

€,

DEPUTADO SERAFIM CORRÊA

Relator


