REQUERIMENTO,

de 2007

(Do Sr. Ariosto Holanda)

Requer, a revisão do despacho
exarado ao

Projeto de

Lei nº

215/2007, do Sr. Ricardo Tripoli, que
“Institui o Código Federal de Bem-Estar
Animal” , para incluir a Comissão de
Educação e Cultura e a Comissão de
Seguridade Social e Família.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 141,
RICD, a revisão do despacho exarado ao Projeto de Lei nº 215/2007, do Sr.
Ricardo Tripoli , que “Institui o Código Federal de Bem-Estar Animal”, de
maneira que sejam remetidas também às seguintes comissões: Educação e
Cultura e Seguridade Social e Família, por entender que a matéria do projeto
é pertinente ao campo temático dos respectivos órgãos técnicos, conforme a
justificativa a seguir.

Uma vez revisto o despacho, requer também seja criada
comissão especial para analisar o referido projeto, tendo em vista o rito
estabelecido no art. 34, do Regimento Interno da Casa.

JUSTIFICATIVA
O presente pleito justifica-se por ter a mencionada
proposição relação direta com o campo temático da Comissões de
Educação e Cultura e da Comissão de Seguridade Social e Família, nos
termos do que dispõe o RICD respectivamente em seu art. 32, inciso IX,
alíneas “a”, ”b” e “c”, inciso XVII, alínea “a”
.
As pesquisas com animais são realizadas por instituição
de ensino que abrange assuntos atinentes à educação em geral, como o
desenvolvimento, informação e manifestação do pensamento científico.
Portanto a Comissão de Educação e Cultura deve avaliar este PL porque diz
respeito as ações educacionais.
A Seguridade Social é requisito de exercício da
cidadania, como sedimentação de valores essenciais ao bem estar de cada
cidadão. Nesse contexto, a seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações e serviços de saúde pública, como às campanhas de
saúde

pública,

erradicação

de

doenças

endêmicas,

vigilância

epidemiológica, bioestatística e imunizações, desempenhando o papel
fundamental de assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e à
assistência social.
Verifica-se portanto, que o PL 215/2007 dispõe sobre
matéria afeta à Educação e a Seguridade Social, o que demonstra a
necessidade de ser apreciada por estas Comissões.

Sala das sessões, em

de

Deputado Federal Ariosto Holanda

de 2007.

