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GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE INDICAÇÃO
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Institui o Programa Estadual de Conscientização contra a
Automedicação Animal no âmbito do Estado do Ceará e dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Conscientização contra a Automedicação Animal, com o
objetivo de alertar sobre os perigos dessa prática, estimular que os tutores levem os animais ao veterinário
regularmente e combater a propagação de informações equivocadas, no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º – São diretrizes do Programa Estadual de Conscientização a que se refere o artigo 1º:

I - divulgação sobre os perigos da automedicação, sendo esta uma prática que pode causar problemas de
saúde permanentes e até a morte de animais;

II – estimular que os tutores levem os animais ao veterinário de forma regular;

III - combater à propagação de informações equivocadas, como recomendações de supostos tratamentos e
medicamentos sem a devida orientação de profissional capacitado.

Art. 3º – O Programa Estadual de Conscientização contra a Automedicação Animal será executado pela
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção Animal.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

  O presente projeto tem como objetivo instituir, no âmbito do Estado do Ceará, o Programa Estadual de
Conscientização contra a Automedicação Animal, tendo como objetivo, alertar sobre os perigos dessa
prática, estimular que os tutores levem os animais ao veterinário regularmente e combater a propagação
de informações equivocadas.

Ademais, conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, "é competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora". Ainda, o artigo 24
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estabelece que "compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
meio ambiente e controle da poluição".

No mesmo sentido, o artigo 225 do mesmo diploma prescreve que “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 defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”, a este incumbindo o dever de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade”.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 086/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES                  

MATÉRIA: INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO
CONTRA A AUTOMEDICAÇÃO ANIMAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

 

P A R E C E R

 

 

           

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do ExcelentíssimoProjeto de Indicação nº 086/2021
Senhor Deputado André Fernandes, que INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE“
CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A AUTOMEDICAÇÃO ANIMAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO
CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 

 

I - DO PROJETO
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Dispõem os artigos da presente propositura:

 

PROJETO DE INDICAÇÃO N° 086/2021

“INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A
AUTOMEDICAÇÃO ANIMAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A ASSEMBLEIA LEGISTALTIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Conscientização contra a
Automedicação Animal, com o objetivo de alertar sobre os perigos dessa prática,
estimular que os tutores levem os animais ao veterinário regularmente e combater a
propagação de informações equivocadas, no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º – São diretrizes do Programa Estadual de Conscientização a que se refere o
artigo 1º:

I -  divulgação  sobre os perigos da automedicação, sendo esta uma prática que pode
causar problemas de saúde permanentes e até a morte de animais;

II – estimular que os tutores levem os animais ao veterinário de forma regular;

III - combater à propagação de informações equivocadas, como recomendações de
supostos tratamentos e medicamentos sem a devida orientação de profissional
capacitado.

Art. 3º – O Programa Estadual de Conscientização contra a Automedicação Animal será
executado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria
Estadual de Proteção Animal.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ FERNANDES

DEPUTADO

 

II - JUSTIFICATIVA

 

Na justificativa do presente Projeto de Indicação o Nobre Deputado destaca o seguinte: “O presente
projeto tem como objetivo instituir, no âmbito do Estado do Ceará, o Programa Estadual de
Conscientização contra a Automedicação Animal, tendo como objetivo, alertar sobre os perigos dessa
prática, estimular que os tutores levem os animais ao veterinário regularmente e combater a propagação
de informações equivocadas.

Ademais, conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, "é competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora". Ainda, o artigo 24
estabelece que "compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
meio ambiente e controle da poluição".
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No mesmo sentido, o artigo 225 do mesmo diploma prescreve que “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 defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”, a este incumbindo o dever de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade”.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente
propositura”(sic).

 

III - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E DOUTRINÁRIOS

 

A Constituição Federal estabelece diferentes autonomias no seu texto, que variam bastante na sua
amplitude. Desta forma, encontramos as autonomias políticas que caracterizam um federalismo de três
níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito Federal, mantida a
autonomia política dos Estados Membros ( ), vejamos:art. 18 CF

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, , o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos,os Estados
nos termos desta Constituição”.

 

 

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, “in verbis”:

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição”.

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“ex vi legis”

“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu
território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

(....)

 I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;”
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Por conseguinte, tem-se que, no caso em apreço, não há óbice para que o Estado do Ceará legisle sobre o
, exercendo, para tanto, a sua competência legislativa.assunto abordado nesta propositura

 

Como se sabe, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem estar amparado em
regra constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

 

Na Constituição Pátria são enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os
poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhes
sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23), assim
como a competência concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25,
parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal.

 

Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita
ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal, observando-se certos princípios
constitucionais.

 

A proposição em baila destaca-se, sem sombra de dúvida, por seu relevante interesse público.

 

O presente Projeto de Indicação objetiva INSTITUIR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, O
PROGRAMA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A AUTOMEDICAÇÃO
ANIMAL, TENDO COMO OBJETIVO, ALERTAR SOBRE OS PERIGOS DESSA PRÁTICA,
ESTIMULAR QUE OS TUTORES LEVEM OS ANIMAIS AO VETERINÁRIO
REGULARMENTE E COMBATER A PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.

 

Reza a Carta Magna Federal, em seus artigos 23, inciso VI e 24, incisos VI e VIII , respectivamente
abaixo:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos
Municípios:

(...)

VI –  e combater a poluição em qualquer de suas formas;proteger o meio ambiente
(grifos inexistentes no original)

(...)

 

24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:

(...)
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VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
, e controle da poluição;recursos naturais, proteção do meio ambiente

 

VIII –  ao consumidor, a bens e direitosresponsabilidade por dano ao meio ambiente,
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (grifos inexistentes no
original)

 

A Constituição Federal em seu art. 225, I, V e VII diz que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, vejamos:

 

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. 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 defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas;  

(...) 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

;         ambiente

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.    

 

Algumas atitudes podem ser enquadradas e estão expressamente previstas no artigo 32 da Lei de
 (Lei nº 9.605/1998): “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilarCrimes Ambientais

animais silvestres, , nativos ou exóticos” e ainda “quem realizadomésticos ou domesticados
, ainda que para fins didáticos ou científicos, quandoexperiência dolorosa ou cruel em animal vivo

existirem recursos alternativos”. Outras condutas como abandonar, agredir, atropelar, submeter o animal
a tarefas exaustivas, manter e amontoar animais em ambientes insalubres e sem higiene adequada também
podem ser caracterizadas como maus-tratos aos bichos. Para configurar o crime, é necessário que haja
dolo, ou seja, que o agente tenha a intenção ou assuma o risco de praticar a conduta criminosa.
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No âmbito do Estado, a competência material ou administrativa ( ) Art. 23/CF e Art. 15,/CE em
 cujasrelação à matéria legislativa em questão ,cabe à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

competências e iniciativas legislativas também são do Chefe do Poder Executivo Estadual (Arts. 88, II, III
).e VI, e 60, § 2º e suas alíneas, CE/89

 

Tanto é assim, que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, por Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembleia Legislativa fazê-lo, ainda
que em acréscimo.

 

Confirmando o argumento exposto, há a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição
do Estado do Ceará em seu artigo 60, incisos II, c/c § 2º, alínea “c”, que dispõe, in verbis:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

II – ao Governador do Estado;

(...)

§2º. São de iniciativa do Governador do Estado as leis disponham sobre:

(...)

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de Estado,
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, concessão,

 (grifos nossos)permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;”

 

Ressalva-se que somente o Chefe do Executivo Estadual pode propor Lei atinente a atribuições das
Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da competência garantida por aqueles artigos da
Constituição Estadual, importante mencionar a  – com as alterações dadasLei estadual n° 16.710/2018
pelas leis estaduais 16.863/2019, 16.950/2019 e 16.953/2019, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do
Poder Executivo e altera a estrutura da administração estadual.

 

Tanto é assim que o próprio Chefe do Executivo Estadual definiu para as Secretarias, pela Lei já
sancionada, suas atribuições, metas e prioridades, não podendo a Assembleia Legislativa fazê-lo, ainda
que em acréscimo. Assim diz o art. 1º da lei estadual 16.710/2018:

 

"Art. 1º O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, adotando como
premissas básicas a Gestão para Resultados, a Interiorização, a Participação, a
Transparência, a Ética e a Otimização dos Recursos a partir dos seguintes conceitos:
(...)"
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Preceitua o artigo 6º, incisos I, 2, 2.17, e II, 1, 1.9, 1.9.1, da supracitada Lei:

 

Art. 6º. O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte estrutura organizacional
básica:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1. Governadoria

(...)

2. Secretarias de Estado                

(...)                                  

2.17. Secretaria do Meio Ambiente;

(...)

 

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

1. AUTARQUIAS:

(...)

1.9. Vinculada à Secretaria do Meio Ambiente:

1.9.1. Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE;

 

 

Por sua vez, os artigos 44, do Capítulo XVII – DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE:

 

CAPÍTULO XVII

DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Art. 44.   Compete à Secretaria do Meio Ambiente:

I -  elaborar, planejar e implementar a política ambiental do Estado;

II -  monitorar, avaliar e executar a política ambiental do Estado;

III -  promover a articulação interinstitucional de cunho ambiental nos âmbitos
Federal, Estadual e Municipal;

IV -  propor, gerir e coordenar a implantação de Unidades de Conservação sob
jurisdição estadual;
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V -  coordenar planos, programas e projetos de educação ambiental;

VI -   fomentar a captação de recursos financeiros através da celebração de
convênios, ajustes e acordos, com entidades públicas e privadas, nacionais e
internacionais, para a implementação da política ambiental do Estado;

VII -  propor a revisão e atualização da legislação pertinente ao sistema ambiental
do Estado;

VIII -  coordenar o sistema ambiental estadual;

IX -  analisar e acompanhar as políticas públicas setoriais que tenham impacto ao
meio ambiente;

X -  articular e coordenar os planos e ações relacionados à área ambiental;

XI -  exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades
nos termos do Regulamento.

 

Parágrafo único. O Conselho Estadual do Meio Ambiente – Coema, instituído
pela Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987, e modificado pela Lei nº 12.910,
de 9 de junho de 1999, fica vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. 

 

Por conseguinte, tem-se que, no caso em apreço, não há óbice para que o Estado do Ceará legisle sobre o
, exercendo, para tanto, a sua competência legislativa.assunto abordado nesta propositura

Como se sabe, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem estar amparado em
regra constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

 

Na Constituição Pátria são enumerados os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os
poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos Estados não só as competências que não lhes
sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23), assim
como a competência concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo 25,
parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal.

 

Desta forma, entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita
ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal, observando-se certos princípios
constitucionais.

 

Isto, aliás, foi reconhecido pelo Nobre Parlamentar, quando preferiu a sede da Indicação, valendo
ressaltar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados pelo nosso
Ordenamento Constitucional, artigo 2º, da Carta Magna Federal:

Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.
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IV – DA INICIATIVA DE LEIS

 

A iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual, cabe aos Deputados Estaduais. Vale
ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos Deputados
Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas taxativamente citadas nos demais
incisos do mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas, do
supracitado artigo, da Carta Estadual.

 

Nessa perspectiva, o projeto em questão, por ser de indicação, não fere a competência indicada ao
Governador do Estado, no que se refere à iniciativa do processo legislativo sobre as matérias relacionadas
no artigo 60, II, § 2º e suas alíneas da Carta Magna Estadual. Tampouco trata de matéria relacionada à
competência privativa do Chefe do Executivo, especificamente as elencadas no artigo 88, incisos III, e
VI, da Constituição Estadual, in verbis:

 

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

(...)

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei;

 

 

Essa diretriz é adotada no seguinte julgado:

 

A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e definição
das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da administração pública
estadual, ainda que por meio de emenda constitucional, revela matéria que se
insere, por sua natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder
Executivo local, pelo que disposto no art. 61, § 1º, II, e, da CF. (...) A EC 24/2002 do
Estado de Alagoas incide também em afronta ao princípio da separação dos Poderes.
Ao impor a indicação pelo Poder Legislativo estadual de um representante seu no
Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que não guarda similitude
com os parâmetros da CF. Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um Poder
sobre o outro, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao chefe do
Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração pública.[ADI 2.654, rel. min. Dias Toffoli, j.
13-8-2014, P, DJE de 9-10-2014 (grifamos).
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Observamos, pois que a Carta Estadual reserva ao Governador a competência iniciadora sobre a matéria
em questão, como também, pode-se juridicamente tê-la como parte da organização administrativa, uma
vez que a matéria tratada no presente projeto de indicação, remanescendo, assim, ao Estado a
competência para legislar sobre a questão.

 

Assim, em consonância com as considerações acima evidenciadas e com o teor dos artigos supra, a
matéria a que se refere o Projeto de Indicação  não encontra qualquer vedação imposta pelassub examine
Constituições Federal e Estadual, .vez que proposta via Projeto de Indicação

 

V – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

Com efeito, percebemos que o Nobre Parlamentar, ciente da imposição constitucional quanto ao devido
procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de indicação, conduta esta adequada e
desprovida de qualquer vício de iniciativa.

No que concerne ao projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, “ex vi”:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

§ 1º.  Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público, o Deputado
poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto de Lei, na forma de
Indicação.

 

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do Estado, no
prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembleia Legislativa de sua conveniência
ou não.”

 

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, “ :in verbis”

 

Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação;
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(...)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de interesse
público, que não caibam em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem
como em requerimento.

 

Isto posto, podemos concluir que o Parlamentar, na proposição de sua autoria, apenas sugere ao Poder
Executivo, na forma de Indicação, medida de interesse público que não caberia em projeto de lei, de
resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

                                              

Logo, ao sugerir – por intermédio de projeto de indicação – e não ao determinar, não invadiu a seara do
Poder Executivo, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,
evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos poderes
consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual.

O projeto de Indicação em tela, como podemos observar, encontra-se em harmonia com os ditames
constitucionais e com o Regimento Interno desta Casa, não apresentando nenhum impedimento para sua
regular tramitação.

 

VI – CONCLUSÃO

Face ao exposto, somos de PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação do Projeto de Indicação
 de Autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado ANDRÉ FERNANDES por encontrar-senº 086/2021,

em perfeita harmonia com os preceitos Jurídico-constitucionais que regem a matéria.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocesar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
06/09/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 86/2021

 

INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A
AUTOMEDICAÇÃO ANIMAL NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do , proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual institui oProjeto de Indicação nº 86/2021
Programa Estadual de Conscientização contra a Automedicação Animal no âmbito do Estado do Ceará e
dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “O presente projeto tem como objetivo
instituir, no âmbito do Estado do Ceará, o Programa Estadual de Conscientização contra a
Automedicação Animal, tendo como objetivo, alertar sobre os perigos dessa prática, estimular que os
tutores levem os animais ao veterinário regularmente e combater a propagação de informações
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equivocadas. Ademais, conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, "é competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a
flora".”.

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
Projeto de Indicação ora examinado.

Referido Projeto de Indicação institui o Programa Estadual de Conscientização contra a Automedicação
Animal no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência residual dos Estados, conforme o previsto no art. 25, §1º, da Constituição Federal de
1988, uma vez que lida sobre assunto que não lhe é vedado ou que fora previamente disposto em
competência de outro ente federado. Além disso, vale ressaltar que lida com a organização político
administrativa de ente público, estando, portanto, inserida na competência do ente respectivo para tal auto
administração, nos termos do art. 18 deste mesmo diploma. Portanto, verifica-se a devida competência do
Estado do Ceará para legislar sobre o assunto supracitado.

A proposta segue, em sua base, os ditames de iniciativa dos Deputados Estaduais, proposto no art. 60, I,
da Constituição Estadual, onde se encontra a competência residual destes parlamentares. Portanto, uma
vez que estes não se encontram previstos no texto do art. 60, §2º, em suas alíneas, verifica-se a devida
consonância legal.

Ademais, sugerimos a correção no art. 4º, de maneira que se reafirme o caráter indicatório desta
proposição, tendo em vista que não há de se falar em entrada em vigor com sua aprovação, mas sim uma
indicação ao Poder Executivo. Fica o texto da seguinte forma:

Art. 4º - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência
do Poder Executivo, como rege a Constituição Estadual, o Governador
do Estado enviará para esta Casa Legislativa uma mensagem para
apreciação.

 

Diante do exposto, no tocante ao , apresentamos Projeto de Indicação n° 86/2021 PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 4º
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É o Parecer,

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocésar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                 Senhor Deputado,

                 Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996 (Regimento

Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emendas: Não

Regime de Urgência: Não
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação: 

NÃO.                 

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 86/2021

 

INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A
AUTOMEDICAÇÃO ANIMAL NO ÂMBITO DO
ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do , proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem comoProjeto de Indicação nº 86/2021
sugestão instituir o Programa Estadual de Conscientização contra a Automedicação Animal no âmbito do
Estado do Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “O presente projeto tem como objetivo
instituir, no âmbito do Estado do Ceará, o Programa Estadual de Conscientização contra a
Automedicação Animal, tendo como objetivo, alertar sobre os perigos dessa prática, estimular que os
tutores levem os animais ao veterinário regularmente e combater a propagação de informações
equivocadas. Ademais, conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, "é competência
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comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a fauna e a
flora".”

Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião extraordinária realizada, aprovou o Projeto
de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator designado pela CCJR), que apresentou
parecer favorável com modificação do art. 4º à sua tramitação.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

        

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como relator nas comissões conjuntas, da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca do mérito do Projeto de Indicação ora
examinado.

Referido Projeto de Indicação tem como sugestão instituir o Programa Estadual de Conscientização
contra a Automedicação Animal no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências.

A matéria dispõe acerca de objeto com pleno mérito, não apresentando óbices em relação a administração
pública e à sociedade. Vale ressaltar que sua viabilidade técnica e orçamentária fica sujeita a uma análise
específica do Poder Executivo, o que é respeitado uma vez que se trata de tão somente projeto de
indicação.

Diante do exposto, no tocante ao , apresentamos Projeto de Indicação n° 86/2021 PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 75/2021/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 15 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará

Assunto: Projetos de Indicação

Senhor Governador,

Comunico a Vossa Excelência o envio, por meio eletrônico, dos
Projetos de Indicação aprovados pelo Plenário desta Assembleia Legislativa
n.°s:

308/2019, de autoria do deputado Salmito;
39/2020, de autoria do deputado Vitor Valim;
169/2020, de autoria do deputado David Durand e coautoria da

deputada Fernanda Pessoa;
180/2020, 69/2021, 112/2021, 117/2021, 169/2021, de autoria do

deputado Tony Brito;
19/2021, de autoria do deputado Acrísio Sena e coautoria dos

deputados Dr. Carlos Felipe e Deputado Nelinho;
76/2021, de autoria do deputado Nelinho;
82/2021, de autoria da deputada Dra. Silvana e coautoria do deputado

Soldado Noélio;
86/2021, 101/2021, 145/2021, de autoria do deputado André

Fernandes;
98/2021, de autoria do deputado Soldado Noélio;
122/2021, de autoria do deputado Dr.Carlos Felipe;
134/2021, de autoria do deputado André Fernandes;
147/2021, de autoria do deputado Dr.Carlos Felipe e coautoria do

deputado Audic Mota;
168/2021, 251/2021, de autoria do deputado Antônio Granja;
191/2021, 192/2021, de autoria do deputado Rafael Branco;
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e
AssembleiaLegislativa

do Estado do Ceará

215/202 1, 235/2021, de autoria da deputada Érika Amorim;
226/2021, de autoria da deputada Augusta Brito;
229/2021, de autoria do deputado Jeová Mota;
253/2021, 331/2021, de autoria do deputado Bruno Pedrosa;
274/2021, autoria do deputado Guilherme Landim;
296/2021, autoria do deputado Leonardo Pinheiro e coautoria do

Deputado Bruno Pedrosa.

Atenciosamente,

Leitão
ENTEP
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