
 
 

Vitória - ES, 27 de agosto de 2019.

DE: Procuradoria Geral (Ales Digital)
PARA: Diretoria das Comissões Parlamentares (Ales Digital)

Referência:
Processo nº 1578/2019
Proposição: Projeto de Lei n° 192/2019

Autoria:

CAPITÃO ASSUMÇÃO

Ementa: obrigatoriedade dos proprietários de caninos em amordaçá-los com coleiras e
focinheira antes de sair com os mesmos em vias públicas e logradouros; e presença destes
animais permanentes em vias públicas e logradouros.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Devolução da Proposição à Procuradoria Geral

Ação realizada: Prosseguir
Descrição: Não obstante a manifestação conclusiva exarada por esta Procuradoria Geral à
fl. 23, com base no art. 8º, inciso XVI, da Lei Complementar Nº 287/2004, chamo o feito à
ordem, por constatar que, por um lapso, houve erro material em tal pronunciamento (sua
conclusão contraria as razões invocadas na fundamentação), fato que prejudica a sua
validade.

Assim, declaro sem efeito o teor do opinamento de fl. 23, e encaminho o presente processo
para tramitação regimental, com manifestação desta Procuradoria, nos termos do
opinamento do Sr. Coordenador da Setorial Legislativa, constante às fls. 20/21, pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Nº
192/2019, devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis, razão pela qual deixo
de acolher a conclusão do parecer técnico do Sr. Procurador designado, constante às fls.
13/17.

Nesse sentido, encaminhamos minuta de parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, em atenção à solicitação de fl. 30, em consonância ao
posicionamento aprovado por esta Procuradoria Geral.

Próxima Fase: Envio da Proposição à Diretoria das Comissões Permanentes
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Lucas Faria Alves 
Técnico Legislativo Sênior (Ales Digital) 

2153075
 

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 
Procurador Geral (Ales Digital) 

1784572
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