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Institui o serviço informatizado e facilitado de denúncia de
maus tratos contra animais silvestres, domésticos,
domesticados, nativos ou exóticos, via número telefônico
com aplicativo de mensagens no âmbito do Estado do
Ceará e dá outras providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

Art. 1º – Fica instituído o serviço permanente, via número de WhatsApp ou aplicativo assemelhado, para
receber denúncias referente a maus tratos, violências, agressões, cativeiros, canis clandestinos ou afins,
contra animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos no âmbito do Estado do Ceará.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei serão considerados maus tratos contra os animais definidos no artigo
anterior:

I – agressões de qualquer espécie;

II – abandono; 

III – cativeiro;

IV – mutilação;

V – qualquer outra conduta além destas, que seja tipificada pelo art. 32 da Lei Federal nº 9.605/1998. 

Art. 3º – O serviço para recebimento de denúncia de maus tratos contra animais visa à proteção por meio
de ações de fiscalização e será realizada pela Polícia de Meio Ambiente da Polícia Militar do Ceará, a
partir de denúncia feita pelo próprio cidadão, que perceba os indícios de maus tratos ou testemunhe os
atos de violência contidos no art. 2º desta Lei. 

§ 1º. O serviço de denúncia de que trata a presente Lei, poderá ser utilizado para fins de instrução de
investigação e de posterior responsabilização civil, penal e administrativa.

§ 2º. A identidade do denunciante será mantida em total sigilo.
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Art. 4º – O Poder Executivo poderá, a seu critério, celebrar convênios com os municípios com o escopo
de instituir políticas públicas conjuntas para o efetivo enfrentamento à violência contra os animais
definidos no art.1º desta lei.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

            Segundo noticiado pelos veículos de comunicação do nosso Estado, a pandemia tem reforçado o
alerta para crimes de maus-tratos a animais em todo o Ceará. O Batalhão de Policiamento do Meio
Ambiente da Polícia Militar do Estado do Ceará informou que em 2020, foram registradas 947
ocorrências desse tipo no Estado do Ceará, o que representa um aumento de 110% dos casos notificados
no ano de 2019, que teve 450 episódios.

            Percebe-se que as condutas de maus tratos praticadas contra os animais têm aumentado de forma
tenebrosa, fato que demonstra a necessidade de criação e execução de mecanismos eficazes e que sejam
capazes de desestimular tais práticas criminosas. Assim, se a proposta for efetivamente posta em prática,
facilitará a vida da população que tiver interesse em comunicar e/ou denunciar práticas de maus tratos.

            Nesse sentido, a presente propositura tem por escopo instituir o serviço permanente, via número
de WhatsApp ou aplicativo assemelhado, para receber denúncias referente a maus tratos, violências,
agressões, cativeiros, canis clandestinos ou afins, contra animais silvestres, domésticos, domesticados,
nativos ou exóticos no âmbito do Estado do Ceará.

            Portanto, ante ao 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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CUMPRIR PAUTA. 

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO

4 de 27



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 240/2021- ENCAMINHADO À CONJUR.

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  30/06/2021 11:12:45  Data da assinatura:  30/06/2021 11:12:51

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
30/06/2021

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ANÁLISE E
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 240/2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: INSTITUI O SERVIÇO INFORMATIZADO E FACILITADO DE
DENÚNCIA DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS SILVESTRES,
DOMÉSTICOS, DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS, VIA
NÚMERO TELEFÔNICO COM APLICATIVO DE MENSAGENS 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 Projeto de Indicação nº 240/2021, de autoria do Excelentíssimo

 Senhor Deputado ANDRÉ FERNANDES, que INSTITUI O SERVIÇO INFORMATIZADO E
FACILITADO DE DENÚNCIA DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS SILVESTRES,
DOMÉSTICOS, DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS, VIA NÚMERO TELEFÔNICO
COM APLICATIVO DE MENSAGENS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

“Art. 1º- Fica instituído o serviço permanente, via número de WhatsApp ou
aplicativo assemelhado, para receber denúncias referente a maus tratos,
violências, agressões, cativeiros, canis clandestinos ou afins, contra animais
silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos no âmbito do Estado do
Ceará.              

I – agressões de qualquer espécie; 

II – abandono; 

III – cativeiro; 
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IV – mutilação; 

V – qualquer outra conduta além destas, que seja tipificada pelo art. 32 da Lei
Federal nº 9.605/1998. 

Art. 3º – O serviço para recebimento de denúncia de maus tratos contra animais
visa à proteção por meio de ações de fiscalização e será realizada pela Polícia de
Meio Ambiente da Polícia Militar do Ceará, a partir de denúncia feita pelo próprio
cidadão, que perceba os indícios de maus tratos ou testemunhe os atos de
violência contidos no art. 2º desta Lei.

 § 1º. O serviço de denúncia de que trata a presente Lei, poderá ser utilizado para
fins de instrução de investigação e de posterior responsabilização civil, penal e
administrativa. 

§ 2º. A identidade do denunciante será mantida em total sigilo.

Art. 4º – O Poder Executivo poderá, a seu critério, celebrar convênios com os
municípios com o escopo de instituir políticas públicas conjuntas para o efetivo
enfrentamento à violência contra os animais definidos no art.1º desta lei. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

JUSTIFICATIVA

     Em sua justificativa, o Nobre Parlamentar destaca que: “ Segundo noticiado pelos veículos de
comunicação do nosso Estado, a pandemia tem reforçado o alerta para crimes de maus-tratos a animais
em todo o Ceará. O Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente da Polícia Militar do Estado do Ceará
informou que em 2020, foram registradas 947 ocorrências desse tipo no Estado do Ceará, o que
representa um aumento de 110% dos casos notificados no ano de 2019, que teve 450 episódios. 

Percebe-se que as condutas de maus tratos praticadas contra os animais têm aumentado de forma
tenebrosa, fato que demonstra a necessidade de criação e execução de mecanismos eficazes e que sejam
capazes de desestimular tais práticas criminosas. Assim, se a proposta for efetivamente posta em prática,
facilitará a vida da população que tiver interesse em comunicar e/ou denunciar práticas de maus tratos.

  Nesse sentido, a presente propositura tem por escopo instituir o serviço permanente, via número de
WhatsApp ou aplicativo assemelhado, para receber denúncias referente a maus tratos, violências,
agressões, cativeiros, canis clandestinos ou afins, contra animais silvestres, domésticos, domesticados,
nativos ou exóticos no âmbito do Estado do Ceará. 

Portanto, ante ao 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.”

ASPECTOS LEGAIS

     Ao debruçarmo-nos sobre a proposição em foco, constatamos que a mesma trata, sem sobra de dúvida,
de    prestação de serviço público, neste caso específico, no que tange a INSTITUIÇÃO DO SERVIÇO
INFORMATIZADO E FACILITADO DE DENÚNCIA DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS
SILVESTRES, DOMÉSTICOS, DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS, VIA NÚMERO
TELEFÔNICO COM APLICATIVO DE MENSAGENS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ

  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, dispondo, portanto, sobre a organização e o funcionamento da
administração estadual, que compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo
  , os quais visam atender às necessidades coletivas e, sob os aspectos constitucionais e legais, passaremos
então a analisá-la.
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 A Lex Fundamentalis, em seu bojo, estabelece que a organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos daquela Constituição (art.18, CF/88).

 A autonomia dos Estados Federados, assegurada pela Constituição da República, nos termos do art. 25,
nas palavras José Afonso da Silva , consubstancia-se na sua capacidade de auto-organização, de
auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 e 28 CF/88).

Dispõe, outrossim, a Carta Política de 1988, em seu art. 25, § 1º, que os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição da
República, e que são reservadas a tais entes da Federação as competências que não lhes sejam
vedadas por aquela.

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.

 Competência, segundo José Afonso da Silva, é “a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou
a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades

 de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções.”  

 No que diz respeito à titularidade das competências o constituinte fixou um número de matérias em que,
desde logo, tanto a União, como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar constituindo-se na
competência legislativa concorrente, disposta no artigo 24 da Constituição Federal.

O artigo 225,  VII da Constituição Federal dispõe o que segue:

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.

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. 

O artigo 32 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) prescreve:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

A princípio cumpre-nos observar que 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, juntamente com seus parágrafos e suas alíneas.

 O    projeto de indicação em estudo enfoca matéria relacionada com a estrutura organizacional do Estado,
 especificamente disposição e funcionamento da administração estadual, cuja iniciativa legislativa é
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  privativa do Governador do Estado do Ceará prevista no art. 88, incisos II, III e VI da Carta Magna
Estadual.

 A Lei Maior Estadual também atribui ao Governador, através do seu art. 60, § 2º, alínea “c”,
iniciativa privativa de leis que 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;”

 Observamos então, pela boa leitura dos dispositivos legais sobreditos, que somente o Chefe do Executivo
Estadual poderia propor Lei atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de órgãos da
Administração Pública. A partir da competência garantida por aquele artigo da Constituição Estadual,
podemos citar, outrossim, meramente para ilustrar nosso entendimento, a Lei n° 16.710, de 21 de
Dezembro de 2018, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da
administração estadual, promove a extinção e criação de cargos de direção e assessoramento
superior e dá outras providências.

Assim estatui o art. 1º, TÍTULO I, DO MODELO DE GESTÃO, da Lei n° 16.710/18:

                 “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:”

 O   art. 3º da supracitada Lei assevera que a Administração Pública Estadual compreende os órgãos
 e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades

coletivas, para os fins da mesma Lei.

A doutrina pátria confirma o pensamento acima esposado:

“O princípio se justifica. As Casas Legislativas estão preparadas para o exercício de funções pertinentes à
produção de leis, mas não possuem o nível de informações pertinentes à Administração. Conhecem as
questões administrativas à distância, exercendo, de um lado, nítido papel de fiscalização e de
representação popular, mas estando inabilitadas para o conhecimento próprio das necessidades cotidianas
da Administração, inclusive no que diz respeito aos problemas que lhe são peculiares”.  

 Cumpre aqui observar que a separação dos poderes é um dos princípios fundamentais adotados
pelo nosso Ordenamento Constitucional, conforme o que preceitua o artigo 2º, da Carta Magna
Federal:

“Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.”

 Nos dizeres do mestre José Afonso da Silva, “A desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem as
atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento do outro.”

  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.
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§ 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 “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento
Interno da Assembléia 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. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da proposta de
emenda à Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:

(...)

VI – 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.”

  Podemos concluir que o  Nobre Parlamentar, na proposição de sua autoria, 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 meio 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.

  Por isto, situações à semelhança do projeto em análise não redundam em vício de
 inconstitucionalidade, por colisão com linhas mestras constitucionais, desde que não determinem

 uma conduta a outro Poder, sem que a iniciativa legislativa tenha sido do mesmo, mas, unicamente,
   sugerem atos administrativos, que, em entendendo o destinatário convenientes, poderão ser pelo

mesmo executados, quando e durante o período que desejar. Em caso contrário, o Poder Executivo
não estará constrangido a realizá-lo.

 Diante do acima exposto, somos de   PARECER FAVORÁVEL à regular e regimental tramitação do
  presente Projeto de Indicação, pois o mesmo se ajusta à exegese dos artigos 60, inciso I e 58, §§ 1º e

2º, da Carta Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de 13 de novembro de 1994
 – D.O. de 22.12.1994, como também dos artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e art. 215 do

 Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96). 

É o parecer, salvo melhor juízo.
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CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
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De acordo com o parecer.

Encaminh-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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DESPACHO
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Acolho o parecer da Consultoria Juridica.

À CCJ. 

HELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO

PROCURADOR
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATOR EM PROJETO NA CCJR

  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Usuário assinador:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

  Data da criação:  04/08/2021 13:42:13  Data da assinatura:  04/08/2021 13:42:50

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
04/08/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

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 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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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PI 240/2021 NA CCJR

  Autor:  99765 - RAFAEL ANDRIGHETTI ROSSI

  Usuário assinador:  99062 - DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

  Data da criação:  04/10/2021 09:53:31  Data da assinatura:  08/11/2021 10:43:08

GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
08/11/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 240/2021

 

INSTITUI O SERVIÇO INFORMATIZADO E
FACILITADO DE DENÚNCIA DE MAUS TRATOS
CONTRA ANIMAIS SILVESTRES, DOMÉSTICOS,
DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS, VIA
NÚMERO TELEFÔNICO COM APLICATIVO DE
MENSAGENS 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 Projeto de Indicação nº 240/2021, proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem como
sugestão instituir o serviço informatizado e facilitado de denúncia de maus tratos contra animais
silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, via número telefônico com aplicativo de
mensagens no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Segundo noticiado pelos veículos de
comunicação do nosso Estado, a pandemia tem reforçado o alerta para crimes de maus-tratos a
animais em todo o Ceará. O Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente da Polícia Militar do Estado
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do Ceará informou que em 2020, foram registradas 947 ocorrências desse tipo no Estado do Ceará, o
que representa um aumento de 110% dos casos notificados no ano de 2019, que teve 450 episódios.
Percebe-se que as condutas de maus tratos praticadas contra os animais têm aumentado de forma
tenebrosa, fato que demonstra a necessidade de criação e execução de mecanismos eficazes e que
sejam capazes de desestimular tais práticas criminosas. Assim, se a proposta for efetivamente posta em
prática, facilitará a vida da população que tiver interesse em comunicar e/ou denunciar práticas de
maus tratos.”

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 tem como sugestão instituir o serviço informatizado e facilitado de
denúncia de maus tratos contra animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, via
número telefônico com aplicativo de mensagens 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. 5º, 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. 5º - 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.
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Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 240/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 5º

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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  Autor:  99891 - DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
10/11/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANETES
DATA EMISSÃO: 20/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

      

24ª REUNIÃO ORDINÁRIA     Data 09/11/2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA CTASP, CMADS E COFT - DEP. GLUILHERME SAMPAIO

  Autor:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Usuário assinador:  99758 - DEPUTADO JEOVA MOTA

  Data da criação:  11/11/2021 13:41:47  Data da assinatura:  11/11/2021 13:41:54

COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
11/11/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

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

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Guilherme Sampaio

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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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER

  Descrição:   PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 240/2021

  Autor:  99986 - DEPUTADO GUILHERME SAMPAIO

  Usuário assinador:  99986 - DEPUTADO GUILHERME SAMPAIO

  Data da criação:  29/11/2021 11:08:19  Data da assinatura:  29/11/2021 11:10:07

GABINETE DO DEPUTADO GUILHERME SAMPAIO

PARECER
29/11/2021

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

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 240/2021

AUTORIA DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 240
  /2021, QUE INSTITUI O SERVIÇO

INFORMATIZADO E FACILITADO DE DENÚNCIA
DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS
SILVESTRES, DOMÉSTICOS, DOMESTICADOS,
NATIVOS OU EXÓTICOS, VIA NÚMERO
TELEFÔNICO COM APLICATIVO DE MENSAGENS
NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

I. RELATÓRIO

Trata-se de parecer ao    PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 240/2021, QUE INSTITUI O
SERVIÇO INFORMATIZADO E FACILITADO DE DENÚNCIA DE MAUS TRATOS CONTRA
ANIMAIS SILVESTRES, DOMÉSTICOS, DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS, VIA
NÚMERO TELEFÔNICO COM APLICATIVO DE MENSAGENS NO ÂMBITO DO ESTADO
DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Na justificativa apresentada na proposição, a parlamentar assevera que “Segundo noticiado pelos veículos
de comunicação do nosso Estado, a pandemia tem reforçado o alerta para crimes de maus-tratos a animais
em todo o Ceará. O Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente da Polícia Militar do Estado do Ceará
informou que em 2020, foram registradas 947 ocorrências desse tipo no Estado do Ceará, o que
representa um aumento de 110% dos casos notificados no ano de 2019, que teve 450 episódios.
Percebe-se que as condutas de maus tratos praticadas contra os animais têm aumentado de forma
tenebrosa, fato que demonstra a necessidade de criação e execução de mecanismos eficazes e que sejam
capazes de desestimular tais práticas criminosas. Assim, se a proposta for efetivamente posta em prática,
facilitará a vida da população que tiver interesse em comunicar e/ou denunciar práticas de maus tratos”.
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E prossegue com sua justificativa: “Nesse sentido, a presente propositura tem por escopo instituir o
serviço permanente, via número de WhatsApp ou aplicativo assemelhado, para receber denúncias
referente a maus tratos, violências, agressões, cativeiros, canis clandestinos ou afins, contra animais
silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos no âmbito do Estado do Ceará. ”.

Conforme o preceito no art. 48, I, letra “a”, do Regimento Interno desta Casa, compete à CCJR a “análise
do aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou
substitutivos sujeitos à apreciação da Assembleia ou de suas Comissões, para efeito de admissibilidade e
tramitação;” Quantos aos temas abordados no conteúdo, conforme os preceitos dos incisos II, alíneas “b”
e “c”, X, e VIII, todos do art. 48 do Regimento Interno, é cabível por parte destas Comissões a devida
análise do mérito da proposta em escopo.

É o relatório.

Passo a opinar.

II. VOTO

Trata-se parecer, no mérito, ao PARECER AO PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 240/2021, QUE
INSTITUI O SERVIÇO INFORMATIZADO E FACILITADO DE DENÚNCIA DE MAUS TRATOS
CONTRA ANIMAIS SILVESTRES, DOMÉSTICOS, DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS,
VIA NÚMERO TELEFÔNICO COM APLICATIVO DE MENSAGENS NO ÂMBITO DO ESTADO
DO CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Consideramos que o propósito deste projeto de indicação tem pertinência, na medida que oferece meios
para o recebimento de denúncias referente a maus tratos contra animais silvestres, domésticos, nativos ou
exóticos, no Estado do Ceará.

Diante do exposto, apresentamos parecer FAVORÁVEL, naquilo que nos compete analisar, ao
PROJETO DE INDICAÇÃO N.º 240/2021.

É O PARECER.

DEPUTADO GUILHERME SAMPAIO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
30/11/2021
  

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 09/11/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

DEPUTADO JEOVA MOTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   APROVAÇÃO

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99333 - ANTONIO GRANJA
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
06/12/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO NA 45ª (QUADRAGESIMA QUINTA)
SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 10/11/2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA 84ª(OCTUAGÉSIMA QUARTA)
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 10/11/2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 103/2021/DLEGIS/ALECE.

Fortaleza, 10 de novembro 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, permeio eletrônico, dos Projetos
de Indicação, aprovados pelo Plenário desta Assembleia Legislativa, n.°s:

296/2019, de autoria do deputado Marcos Sobreira e coautoria do
deputado Queiroz Filho;

359112021 e 360/2021, de autoria do deputado Marcos Sobreira;
304/2019, 236/2021, 238/2021, 247/2021, 248/2021, 364/2021, de

autoria do deputado Tony Brito;
178/2021, de autoria do deputado Bruno Pedrosa;
222/2021, de autoria do deputado Romeu Aldigueri;
239/2021,240/2021,245/2021, de autoria do deputado André Fernandes;
350/2021, deautorip4o deputado Fernando Santana;
370/2021, de autoria d~ deputado Guilherme Landim.

Atenciosamente,

Depui Leitão
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