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PARECER

Projeto de Lei no 4lB/201,9, que institui o dia estadual do
Tosador, Banhista e Esteticista de Animal Doméstico.

I - RETATóNIO

Trata-se de Projeto de Lei no 4L8/201-9, que institui o dia estadual do
Tosador, Banhista e Esteticista de Animal Doméstico.

O referido Projeto de Lei foi apresentado em 26 de junho de 20L9, pela
Exma. Deputada JOANA DARC, incluído em pauta nas reuniões ordinárias dos dias
03, 04 e 08 de julho de 2019, não tendo recebido emendas ou substitutivos.

Seguindo o processo legislativo, os autos foram encaminhados à

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise de seus aspectos
constitucionais, legais e jurídicos, nos termos do disposto no art. 27, inciso I, alínea
"a" cf c art. t27,51-', inciso III, do mesmo diploma legal, aprovado por unanimidade.

Ato contínuo, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de Promoção
Social e Cultural, nos termos do art. 27, inciso XXI do Regimento Interno, para
emissão de parecer analítico.

É o breve relatório. Passo a opinar.

II - FUNDAMENTAçÃO

O art. 27 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas dispõe acerca das Comissões Técnicas Permanentes que integram a Casa

Av. Mário Ypiranga Monteiro, ns 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque, sala 2t5,2e
andar - Parque Dez - CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

EO faustojram



NO

i'iREl',iîÈ'.ì?'iî,lll8
ESTADO DO AMAZONAS

DEPUTADO FAUSTO JR. (pV)- 30 SEGRETÁR|O DA ALEAM
Comissão de Promoção Social e Cultural

Legislativa, onde consta no inciso XXI a abrangênci a temática da Comissão de
Promoção Social e Cultural, in verbis.

Art.27.1...1

XXI - comissão de Cultura: (Redação dada pela Resolução Legislativa N.
584, de 09.02.201.5).

a) política cultural, envolvendo a preservação e o desenvolvimento do
patrimônio histórico material e imaterial; e (Redação dada pela Resolução
Legislativa N. 584, de 09.02.2015).

b) estímulo, apoio e desenvolvimento de estudos, debates e incentivo ao
intercâmbio com outros entre os municípios amazonenses e com Estados
da Federação; (Redação dada pela Resolução Legislativa N. 5g4, de
09.02.201s).

Designado como Relator, foi conferida a responsabilidade de opinar sobre
a matéría a fim de orientar o voto dos Nobres pares deste Colegiado e igualmente a

votação do Plenário.

Da análise, verifica-se que a proposição em exame visa instituir no
Calendário Oficial do Estado do Amazonas, o dia Estadual do Tosador, Banhista e
Esteticista de Animal Doméstico, a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de
janeiro.

Conforme disposto na Justificativa da propositura apresentada, o escopo é

a valorização dos profissionais qualificados em cursos técnicos específicos de tosa e

banho de animais domésticos.

Em parecer preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça realizou uma
análise detida do Projeto, perfilhando um exame sobre o aspecto constitucional,
especificamente no que tange a competência e a iniciativa, não havendo a

proposição qualquer vício que macule o objetivo da Nobre Parlamentar.

Assim sendo, coadunando-se com a ordem jurídica, o presente Projeto de

Lei revela-se oportuno, na medida em que a Constituição Federal de 1-988 dispöe,

no art. l-o, IV, que, dentre outros, a República Federativa do Brasil tem como

fundamentos "os valores soctais do trabalhd' e, no caputdo art. 1-70, dispõe que a

ordem econômica é " fundada na valorização do trabalho humand'.
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Deve-se dar atenção tanto à d imensão humana do trabalho, que está
relacionada com a dignidade e a própria subsistência da pessoa, enquanto ser
dotado de livre arbítrio e dignidade, quanto à dimensão patrimonial do trabalho,
que se revela na relação de emprego em si, cuja finalidade é a produção e
circulação de riquezas mediante o pagamento de uma retribuição pecuniária.

Considerado ainda como valor social fundamental, a prim azia do trabalho
também está expressa no art. L93 da Constituição Federal, o qual dispõe que a
" ordem soctal tem como base o primado do trabalhd'. Em relação à ordem social, o
legislador constituinte quis também deixar expressamente consignado no corpo do
texto constitucional que essa ordem tem apoio no primado do trabalho. portanto,
se o Estado sobrevive se é fundado na ordem social, esta, por sua vez, só é atingida
por completo se o trabalho for buscado e atingido não só pelos poderes
constituídos, mas também, e principalmente, pela sociedade.

Logo, a efetiva atuação do Poder Público, através do reconhecimento
desta classe profissional, demonstra o intuito positivo estatal na proteção ao
trabalho. Considerando a relevância social do Projeto e razões acima elencadas,
inafastável é a admissibilidade do Projeto de Lei n" 4LB/20t9.

III. VOTO DO RELATOR

De todo o exposto, na qualidade de membro e Relator da Comissão de
Promoção Social e Cultural deste Poder Legislativo, MANIFESTO PARECER
FAVORÁVEL ao Projeto de Lei no 4L8/201-9, que institui o dia estadual do Tosador,
Banhista e Esteticista de Animal Doméstico.

É o Parecer.

coMlssAo DE PROMOçAO SOCTAT E CUITURAL DA ASSEMBTEIA LEGISLATTVA
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de setembro de 201_9.

TADO JR.

Deputado Estadual

Av. Mário Ypiranga Monteiro, ns 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque, sala 215,2e
andar - Parque Dez - CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

E@ faustojram



coMrssÃo DE pRoMoçÃo soctnL E cULTURAL

ceRr¡oÃo oe vornçÃo

PROJETO DE LEI N. 201.9

AUTOR (A): DEPUTADO (A) JonruR IlRlî".c"

A Comissão de Promoção Social e Cultural da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas -
ALEAM RESOLVE, por [y] unanimidade [ ] maioria de votos, resolve tXl APRoVAR [ ]
REJEITAR o parecer apresentado pelo Relator, às fls. Retro, culminando no t ]
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)
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