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PROJETO DE LEI N'345/2019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO SERAFIM CORREA

DISPÖE sobre a criação do

Cadastro Estadual de

Protetores e Cuidadores de

Animais no Amazonas.

I - RELATÓRIO

A llustre Parlamentar JOANA D'ARC toma a iniciativa de propor o

presente Projeto de Lei n" 34512019, que dispõe sobre a criação do Cadastro

Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais no Amazonas.

Tal propositura foi apresentada no dia 3010512019, sendo incluída

em pauta nas reuniöes ordinárias dos dias 05, 06 e '1110612019, sem receber

emendas.

Posteriormente, foi encaminhada a esta Comissão de Constituição,

Justiça e Redação, nos termos do Art. 27, inciso l, alínea "a"1 clc Art. 127, S 1o,

t A¡. 27. As comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos fìrmados no art. 26 deste

Regimento, nos limites estabelecidos na constituição Estadual, com as seguintes denominaçöes e
abrangências temáticas: I - Comissão de , Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal,
jurídico, regimental e de técnica de proposiçöes sujeitas à apreciaçäo da Assembleia e de
matérias que lhe sejam encaminhadas.
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inciso lll2 do Regimento lnterno, parc a emissão de parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

É o relatório.

¡I - FUNDAMENTAÇÃO

O presente Projeto de Lei sob no 34512019 visa possibilitar a

organizaçäo para que as pessoas que prestem esse relevante serviço

voluntário tenham, de forma facilitada, acesso aos programas públicos de

castraçäo, vacinação e outros que surgirem.

Compete a esta Comissão analisar as proposições quanto à sua

juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequaçäo

regimental e técnica legislativa.

O presente Projeto de Lei encontra respaldo na Constituiçäo Federal

de 1988 e, com relação à natureza, é matéria legislativa, sendo a competência

para legislar concorrente, conforme a norma do art. 24, inciso Vl3, além de

estar de acordo com a Carta Estadual, conforme a norma do art. 18, inciso Vla.

t Art. 127, (.') S1 A proposição é despachada às comissões pelo presidente da Assembleia, obedecendo
aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela comissão de constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica

g legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.

' Ar1.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) Vl -
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção

do meio ambiente e controle da poluição.
o Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei legislar
concorrentemente com a União sobre: (...) Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluiçäo
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Ademais, ao tratarmos do tema em questão, a Carta Magna de

1988, em seu arl.225, $ 1o, incisos Vlls, garante e efetiva o direito ao meio

ambiente, sobretudo, a fauna, quando abordamos sobre os animais.

Outrossim, a Carta Estadual, conforme a norma do art. 229, capul,

aduz sobre a proteção ao meio-ambiente, no sentido de que todos têm direito

ao meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Quanto à juridicidade, em face do exposto, vislumbra-se que o

pretendido pelo Projeto de Lei em análise, vai ao encontro da legislaçäo

existente referente ao tema.

No que tange à técnica legislativa, o projeto em questäo näo

encontra óbice nos requisitos da Lei Complementar Federal no 95/98, na qual

dispöe sobre a elaboração, a redaçäo, a alteração das leis.

Com efeito, presentes os requisitos legais e constitucionais, o

presente Projeto de Lei está apto a seguir seu tramite nesta Casa de Leis.

III - VOTO DO RELATOR

Ex posifis, sou FAVORÁVEL à aprovaçäo do Projeto de Lei n"

34512019, de autoria da llustre Deputada JOANA D'ARC.

E o parecer

5 nt.. ZZS. 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 defende-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. $1o - Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe aoPodey€ublico: (...) Vll - protegera fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que

coloquem em r'Éco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade. /
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s.R. DA COMTSSÃO DE CONSTITUIçÃO, JUSTIçA E REDAçAO DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 08

de julho de 2019.

Deputado SERAFIM CORRÊA - PSB

Relator
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