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I- RELATóRIO

A proposta de Lei em epígrafe, da ilustríssima Deputada Joana Darc apresenta o

Projeto de Lei n" 4I9/2OL9, que dispõe sobre a proibição do uso de correntes em

animais domésticos.

A propositura em questão foi apresentada no dia26 de junho do ano corrente,
sendo incluído nas pautas ordinárias dos dias 03,04 e 08 de julho de 20L9, após obter
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avoco o processo e
passo a emitir parecer na tentativa de criar juízo de valor.

É o relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçÃO

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, apreciar a proposição quanto
à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei das diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento lnterno da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas, em seu art. 27, inciso ll, alínea "b", que estabelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária
fi n ancei ra".

Tal propositura visa proibir o uso de correntes em animais domésticos haja
vista que atitudes como esta se enquadram em centenas de casos de maus-tratos com
animais, além de estabelecer formas de contenção adequadas que asseguram o bem
estar animal.
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Esta matéria não implica em aumento ou diminuição de receita ou despesa

pública e nem aborda questões de natureza tributária, não cabendo, portanto,

pronunciamento quanto à adequação financeira, orçamentária e tributária.

Considerando a inexistência de conflitos com as legislações orçamentárias, financeiras

e tributárias

Haja vista o que foi proposto consideramos a proposição não conflitante com as

normas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária

anual e das demais disposições legais em vigor.

ilr - voTo

Assim, ante o exposto, emitimos parecer FAVORAVEL à aprovação do Projeto

de Lei n" 419/201.9.

SALA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONôMICOS DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de agosto de

2019.

ilr
WILKER BAR

Deputado Estadual - P AM
Líder Da Mino

CAÉ

u n
,s

o ar(U Fls no
U'o

Ass



PODER LEGISTATIYO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE

cERflDÃO DE VOTAçÃO

PRoJEro DE LEr rrr.llStzorg

AUTOR (A): DEPUTADO (A) {oo'-q Dtanc
A Comissão de Ass,untos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALEAM
RESOLVE, por tX unanimidade [ ] maioria de votos, resolve J.{ nenoVAR [ ] REJETTAR o
parecer apresentado pelo Relator, às fls. Retro, culminando no tX PROSSEGUIMENTO [ ]
ARQUIVAMENTO da proposição em epígrafe.

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

Manaus - AM, Él Pgytott

Pres de Ass Econômicos - CAE
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