COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO
DE LEI Nº 1.095, DE 2019
REQUERIMENTO Nº

de 2019

(Do Sr. Célio Studart)

Requer a aprovação de Moção de
Aplausos e Reconhecimento ao Instituto
Luisa Mell de Assistência aos Animais e
Meio Ambiente pelo trabalho social
desempenhado no tocante à defesa e
acolhimento de animais em situação de
vulnerabilidade.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvido o Plenário desta Comissão,
seja aprovada Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Instituto Luisa Mell de
Assistência aos Animais e Meio Ambiente pelo trabalho desempenhado, não
somente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, sua
recuperação e adoção, mas, também, na significância social que agrega à luta
contra maus-tratos de animais e pela contribuição que oferta no tocante à
educação e conscientização acerca do tema.

JUSTIFICAÇÃO

O Instituto Luisa Mell desempenha uma atividade de altíssima relevância em
nossa sociedade. Considerando as lacunas encontradas na sociedade
brasileira quanto à defesa e resguardo da integridade animal, o Instituto
desempenha um trabalho de excelência, abrigando animais encontrados em
situação de vulnerabilidade e risco, buscando sua recuperação e promovendo
adoção consciente.

Fundado em 2015, o Instituto busca defender animais, zelar pelo meioambiente, acolher e abrigar animais e reintegrá-los, educar crianças e adultos
acerca da importância em se cuidar do meio ambiente e do respeito aos
animais, fiscalizar órgãos públicos no cumprimento da lei, e denunciar crimes
de maus-tratos e outros previstos no art. 32 da Lei 9.605/98.

O instituto realiza diversos eventos de adoção objetivando dar um novo lar a
animais que já experimentaram o sofrimento injustificado, motivado, muitas
vezes, pela falta de conhecimento, falha de concepção do papel que realizam,
e de solidariedade que, infelizmente, ainda acomete nossa sociedade.

Pelo pioneirismo no desempenho de uma atividade tão importante, cuja
carência explicita-se nos inúmeros casos já publicados de maus-tratos e
assassinato de animais em nosso país, peço aos pares o apoio para aprovação
da presente Moção de Aplausos a fim de dar o devido reconhecimento ao
trabalho e papel social que desempenha o Instituto na busca pela proteção e
respeito aos animais no Brasil.

Sala das Comissões, em

de

Deputado Célio Studart
PV/CE

de 2019.

