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Proposição: Projeto de Lei nº 216/2019. 

Autor (a): Deputado Capitão Assumção. 

Assunto: Obriga as clínicas e hospitais veterinários e congêneres (pets shops) a 

informar ao Núcleo de Proteção aos Animais (NPA), localizado na Delegacia de Meio 

Ambiente, quaisquer indícios de maus tratos aos animais por eles atendidos, no 

Estado do Espírito Santo. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de obrigar as clínicas e hospitais veterinários e congêneres 

(pets shops) a informar ao Núcleo de Proteção aos Animais (NPA), localizado na 

Delegacia de Meio Ambiente, quaisquer indícios de maus tratos aos animais por 

eles atendidos, no Estado do Espírito Santo. 

A Presidência proferiu despacho denegatório, nos termos do artigo 23, 

inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 143, inciso VIII, do Regimento 

Interno, mediante o qual inadmitiu a tramitação da proposição, por considerá-la 

manifestamente inconstitucional, por infringência ao artigo 63, parágrafo único, 

incisos III e VI, da Constituição Estadual. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto, 

abordando os aspectos pertinentes ao exame da matéria, notadamente, a 

competência legislativa, a iniciativa, a espécie normativa, o quórum e o processo 

de votação, o regime de tramitação, a compatibilidade com os princípios e normas 

constitucionais federais e estaduais e regimentais e a técnica legislativa e, 

consequentemente, pela rejeição do despacho denegatório da Presidência. 

Por todo exposto, por perfilhar com as conclusões do entendimento 

exposto no parecer técnico em apreço, opina-se pelo seu ACOLHIMENTO, tendo 

em vista a constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

presente projeto, e, consequentemente, pela rejeição do despacho denegatório.   

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 16 de abril de 2019. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

 Subcoordenador da Setorial Legislativa  
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