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Estabelece a instalação de câmeras de fiscalização e segurança 
 no entorno dos hospitais veterinários, instituições, organizações

não governamentais de proteção animal, abrigos de proteção
animal ou estabelecimentos congêneres, no âmbito do Estado do
Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ indica:

Art. 1º - Torna obrigatória a instalação de câmeras de fiscalização e segurança  dos hospitaisno entorno
veterinários, instituições, organizações não governamentais de proteção animal, abrigos de proteção
animal ou estabelecimentos congêneres, no âmbito do Estado do Ceará.

Parágrafo único – A medida que trata o caput deste artigo visa evitar que haja o abandono de animais,
especialmente no entorno dos hospitais veterinários, instituições, organizações não governamentais de
proteção animal, abrigos de proteção animal ou estabelecimentos congêneres localizados no Estado do
Ceará.

Art. 2º - A instalação das câmeras de segurança que trata o artigo anterior será realizada pelo Poder
Executivo Estadual, cabendo à Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, por meio da
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa dos Animais, designar os servidores necessários para o
desenvolvimento de suas atribuições.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

                        A presente proposição tem por escopo determinar a instalação de câmeras de fiscalização e
segurança no entorno dos hospitais veterinários, instituições, organizações não governamentais de
proteção animal, abrigos de proteção animal ou estabelecimentos congêneres, no âmbito do Estado do
Ceará.

                        Nos últimos anos temos visto de perto que houve um crescente número de pessoas que
optaram por adotar um animal de estimação. No início da pandemia desse ano, houve um aumento ainda
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maior na procura pela adoção de cães e gatos, conforme noticiou o G1, em 03 de abril de 2020, a matéria
intitulada “Procura por adoção de cães e gatos cresce na pandemia; cuidadores fazem alerta”, que pode
s e r  e n c o n t r a d a  p o r  m e i o  d o  l i n k  -
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/04/03/procura-por-adocao-de-caes-e-gatos-cresce-na-pandemia-cuidadores-fazem-alerta.ghtml
.

                        Segundo a matéria, “Algumas pessoas estão sentindo a solidão da quarentena e resolveram
adotar um animal para suprir isso” – avalia Katy Torczynnowski, protetora de animais.

                        Passado todo esse tempo, agora, mais precisamente em 30 de julho do corrente ano, após
termos enfrentado a pior fase da pandemia e no exato momento em que as atividades estão voltando ao
normal, a BBC News Brasil noticiou a “epidemia do abandono”, conforme matéria intitulada “A
‘epidemia de abandono’ dos animais de estimação na crise do coronavírus”, fato que demonstra
exatamente o que havia previsto a protetora dos animais, Katy Torczynnowski.

                        Nesse ano, aqui no Ceará, mais precisamente em Iguatu, dois tutores de um cachorro
foram flagrados por câmeras de segurança abandonando o animal em frente ao prédio onde funciona a
Organização Não Governamental (ONG) Vira Lata de Raça. Para piorar a situação, o animal foi deixado
amarrado, sem água e sem alimentação.

                        Ambos os infratores foram devidamente identificados após serem analisadas as imagens
gravadas pelas câmeras de segurança e estão respondendo pela conduta de abandono. Vejamos, que caso
ocorra a instalação dos equipamentos de que trata essa propositura, mais pessoas poderiam ser
identificadas, para fins de responsabilização, aos realizarem atos de abandono no entorno dos hospitais
veterinários, instituições, organizações não governamentais de proteção animal, abrigos de proteção
animal ou estabelecimentos congêneres.

                        Assim, considerando o fato de haver grandes possibilidades de enfrentarmos agora a
“epidemia do abandono”, condicionado ao fato dos estabelecimentos que cuidam dos animais terem
diminuído a quantidade de arrecadações percebidas, em razão da pandemia ter gerado impacto no
orçamento das pessoas doadoras, a melhor saída seria a aprovação da presente medida.

                        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 115/2020

AUTORIA: ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “ESTABELECE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE
FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ENTORNO DOS HOSPITAIS
VETERINÁRIOS, INSTITUIÇÕES, ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO ANIMAL, ABRIGOS DE
PROTEÇÃO ANIMAL OU ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES,
NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ.”

 

PARECER

 

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 doPROJETO DE INDICAÇÃO nº 115/2020
Excelentíssimo Senhor , que Deputado ANDRÉ FERNANDES “ESTABELECE A INSTALAÇÃO
DE CÂMERAS DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ENTORNO DOS HOSPITAIS
VETERINÁRIOS, INSTITUIÇÕES, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE
PROTEÇÃO ANIMAL, ABRIGOS DE PROTEÇÃO ANIMAL OU ESTABELECIMENTOS
CONGÊNERES, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ.”

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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Art. 1º Torna obrigatória a instalação de câmeras de fiscalização e segurança no entorno dos hospitais
veterinários, instituições, organizações não governamentais de proteção animal, abrigos de proteção
animal ou estabelecimentos congêneres, no âmbito do Estado do Ceará.

Parágrafo único: A medida que trata o caput deste artigo visa evitar que haja o abandono de animais,
especialmente no entorno dos hospitais veterinários, instituições, organizações não governamentais de
proteção animal, abrigos de proteção animal ou estabelecimentos congêneres localizados no Estado do
Ceará.

Art. 2º A instalação das câmeras de segurança que trata o artigo anterior será realizada pelo Poder
Executivo Estadual, cabendo à Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, por meio da
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa dos Animais, designar os servidores necessários para o
desenvolvimento de suas atribuições.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

                       

               A presente proposição tem por escopo determinar a instalação de câmeras de fiscalização e
segurança no entorno dos hospitais veterinários, instituições, organizações não governamentais de
proteção animal, abrigos de proteção animal ou estabelecimentos congêneres, no âmbito do Estado do
Ceará.

Nos últimos anos temos visto de perto que houve um crescente número de pessoas que optaram por
adotar um animal de estimação. No início da pandemia desse ano, houve um aumento ainda maior na
procura pela adoção de cães e gatos, conforme noticiou o G1, em 03 de abril de 2020, a matéria intitulada
“Procura por adoção de cães e gatos cresce na pandemia; cuidadores fazem alerta”, que pode ser
e n c o n t r a d a  p o r  m e i o  d o  l i n k  -
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/04/03/procura-por-adocao-de-caes-e-gatos-cresce-na-pandemia-cuidadores-fazem-alerta.ghtml
.

Segundo a matéria, “Algumas pessoas estão sentindo a solidão da quarentena e resolveram adotar um
animal para suprir isso” – avalia Katy Torczynnowski, protetora de animais.

Passado todo esse tempo, agora, mais precisamente em 30 de julho do corrente ano, após termos
enfrentado a pior fase da pandemia e no exato momento em que as atividades estão voltando ao normal, a
BBC News Brasil noticiou a “epidemia do abandono”, conforme matéria intitulada “A ‘epidemia de
abandono’ dos animais de estimação na crise do coronavírus”, fato que demonstra exatamente o que
havia previsto a protetora dos animais, Katy Torczynnowski.

Nesse ano, aqui no Ceará, mais precisamente em Iguatu, dois tutores de um cachorro foram flagrados por
câmeras de segurança abandonando o animal em frente ao prédio onde funciona a Organização Não
Governamental (ONG) Vira Lata de Raça. Para piorar a situação, o animal foi deixado amarrado, sem
água e sem alimentação.

Ambos os infratores foram devidamente identificados após serem analisadas as imagens gravadas pelas
câmeras de segurança e estão respondendo pela conduta de abandono. Vejamos, que caso ocorra a
instalação dos equipamentos de que trata essa propositura, mais pessoas poderiam ser identificadas, para
fins de responsabilização, aos realizarem atos de abandono no entorno dos hospitais veterinários,
instituições, organizações não governamentais de proteção animal, abrigos de proteção animal ou
estabelecimentos congêneres.
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Assim, considerando o fato de haver grandes possibilidades de enfrentarmos agora a “epidemia do
abandono”, condicionado ao fato dos estabelecimentos que cuidam dos animais terem diminuído a
quantidade de arrecadações percebidas, em razão da pandemia ter gerado impacto no orçamento das
pessoas doadoras, a melhor saída seria a aprovação da presente medida.

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.

 

DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

             A proposição em baila, sem sombra de dúvida, destaca-se por seu relevante interesse público e
passaremos agora a analisá-la sob seus aspectos constitucionais, legais e doutrinários.

 

Inicialmente, importa destacar que a , em seu bojo, estabelece o seguinte no que éLex Fundamentalis
pertinente a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

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

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 (art. 18, da Carta Magna).

Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições, que
no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

Convém ressaltar, ainda, que por força do Princípio Federativo firmado no art. 18, da Carta Magna,
decorre que cada um dos entes federados possui eleições próprias, competência administrativa própria
para a prestação do serviço público, autonomia administrativa e competência tributária própria.

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.

 

Por sua vez, estabelece a Carta Magna Estadual, em seu artigo 14, incisos I e IV:

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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IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade,
à eficiência e à probidade administrativa;

A competência legislativa diz respeito ao poder de criação de leis, de inovação do mundo jurídico pelo
parto de novo diploma normativo (arts. 22 a 24 da CF/88).

Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

A Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo das formas,
estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, que 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 princípios de respeito à Constituição Federal, à unidade da
Federação, à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência, à moralidade e à probidade
administrativa, respectivamente.

Pela análise dos dispositivos transcritos,  verifica-se que a presente propositura, ao dispor sobre a
instalação de câmaras de fiscalização e segurança no entorno dos hospitais veterinários,
instituições, organizações não governamentais de proteção animal ou estabelecimentos congêneres,
no âmbito do Estado do Ceará, versa sobre matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe

, conforme demonstrado na Carta Magna Estadual, que atribui ao Chefe dodo Poder Executivo
Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre o assunto em foco, senão vejamos:

Art. 60. Cabe a iniciativa de lei:

(....)

§ 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, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços
públicos.

 

A Constituição do Estado do Ceará ainda oferece reforço a esses dispositivos, quando determina que:

 

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;
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Tudo 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.

 

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 impostasub examine
pelas Constituições Federal e Estadual, .vez que proposta via Projeto de Indicação

 

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 a 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 Assembléia
Legislativa de sua conveniência ou não. 

 

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea , e 215 do Regimento Interno da Assembléiaf
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;

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.

 

10 de 14



Destarte, podemos concluir que o Nobre 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,  – por intermédio de projeto de indicação – , ao sugerir e não ao determinar não invadiu a
, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,seara do Poder Executivo

evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos
.poderes consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual

 

CONCLUSÃO

Em face ao exposto, somos de  á tramitação da presente proposição, emPARECER FAVORÁVEL
virtude da inexistência de qualquer óbices de natureza constitucional, legal e regimental.

É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

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

LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Audic Mota

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 ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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