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( x ) Projeto de Lei Oj:U\ J ?

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22281
Em: 21(05/2018 -13:56:24

••
EMENTA: Institui a criação da Semana da Adoção, Proteção e
Conscientização do Bem-estar Animal no Município de Carazinho e dá outras
providências .

Art, 1° Fica instituída no âmbito do municipio de Carazinho a "Semana da Adoção. Proteção e
Conscientizaçao do Bem-estar Animal", que se realizar-5e-a anualmente, durante a primeira
semana do mês de outubro, com o desenvolvimento de atividades para a conscientizaçào sobre
guarda responsavel e o bem-estar animal.

Art. 2° As atividades poderão ser desenvolvidas pelas Escolas da Rede Municipal, com o apoio da
Secretaria Municipal de Educação. Departamento de Meio Ambiente. Vigilãncia 8anitãria, Conselho
Municipal de Bem Estar Animal _ COMBEA e de parceiros que defendam a necessidade da
conscientização e do bem-estar animal.

Parágrafo único. As atividades que serão desenvolvidas ficarão a critério dos gestores, devendo
incluir palestras, eventos e atividades educativas, realizadas por Médicos Veterinárias em conjunto
cóm Educadores da rede municipal de ensino e em parceria com entidades voltadas ao tema:

.rt. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaç~'IO,

JUSTIFICATIVA:
Realizar atividades educativas voltadas a população, que abordem temas de guarda responsável e
educação em saúde, são de igual importância para reduzir crimes ambientais, reprodução
indesejada. acidentes de trânsito, contaminação ambiental (pela eliminação de fezes e animais
mortos), bem como a orientaçâo para o correto acondicionamento do lixo orgânico a fim de diminuir
a fonte de alimentaçao de animais na rua,
Somente com atividades de ação e educação em saúde ambiental ocorrendo de maneira articulada
e simultânea pode-se alcançar sucesso no controle populacional de cães, assegurando assim uma
meihor qualidade de vida tanto para o ser humano quanto para os animais, Devido a situação, que
se agrava diariamente em relação ao número de animais abandonados, procura-se amenizar o
problema através de trabalhos de educaçao ambiental, buscando conscientizar a comunidade a
respeito de guarda responsávei, visto que a grande maioria destes animais possui tutores, os quais
precisam ter consciência de sua responsabilidade com estes animais.
Partindo do principio de que a educação em salide é a mais importante medida a longo prazo para
diminuir a quantidade de animais nas ruas. o presente Projeto de lei tem por finalidade instituir a
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Partindo do principio de que a educação em saúde é a mais importante medida a longo prazo para
diminuir a quantidade de animais nas ruas, o presente Projeto de Lei tem por finalidade instituir a
Semana de Conscientização e do bem-estar Anima! anualmente no Municlpío de Carazinho,
buscarrdo sensibilizar os gestores quanto as questões voltadas a orientação na guarda responsável
e no bem-estar animal, além de instruir professores, alunos e comunidade, tomando-os
multiplicadores do conhecimento ildquirido.
Escolhemos a primeira semana de outubro para realização do projeto, em face do dia 04 de
outubro, dia do Padroeiro dos animais São Francisco de Assis. que por sua vez comemora-se
também o dia mundial dos animais.

Sala Antônio Libório Bervian, em 21105/2018.

Gian Pedroso - PSB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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Matéria: Pll 03212018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL PROJETO
DE LEI ORDINÁRIO. AUTORIA DE VEREADOR
INSTITUI CRIAÇÃO SEMANA DA ADOçA0 E
PROTEÇÃO ANIMAL NO MUNIClplO DE
CARAZINHO. PARA PROMOçOeS E
CAMPANHAS CONCIENTlZAÇÃO SOBRE BEM
ESTAR ANIMAL. ORIENTACÃO FAVORÁVEL.

• Trata-se de pedido el'lCaminhado pela Servidora Viviane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa legislativa, para que seja emitida
orientação técnica, em seus aspectos constituCionais e legais, acerca do Projeto de Lei n
032, de 21 de Maio de 2018, de autona de vereador, que inclui a CriIlÇi.iOda semana da
adoção, Proteção e Conscientizaç,'io do bom estar animal, 110 Municipio de Carazinho, sobre
a guarda responsável e o bem estar animai,

Os moti~os constam em anexo.

É o bre~issimo relato, passa-se a fundamentar.

•

O projeto de lei, de iniciati~a parlamentar, prevê a criação da seman8
da 8doção, Proteçáo e Conscientiz8çao do bem estlJr animal, no Municipio de Carazinho,
sobre a guarda responsável e ° bem estar animal, que realizar-se n8 primeira somana de
outubro, onde poderão ser rcalizad<ls atividades pelas Escolas da Rede Municipal.
Departamento do Meio Ambiente e outros parceiros.

A competência material é do Município de Carazinho. por enVOlver
nitido interesse local'. Já em relação á iniciativa legislativa, há que se diler, primeiro,
que esta Procuradoria passou, a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
- STF, no seguinte sentido.

Explica.se,

A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo esta ligada fi
criação de cargos, funçoos e regime jurídiCO dos servidores públicos e à criação,
estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da Administração Púbiica, cOr'lforme
cOr'lsta na COr'lstituição da República Federativa do Brasil - CRFB e, por simetria, na
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul - CERGS e na Lei Orgãr'lica do Municipio de
Carazinho. LOM1,

'Ar\. 30 Compele aos M"nocipio,.
I - leg••lar sobre a$So.w>lOSde Interesse local:
A~, 16 - Compele il Câm~'aMunicipal, com sançAo do Prefeilo. dispor soore lod~$ 35 ""'leMas de competêntiõ
do MunicipoO.eSpOOalmentescbre:
[.,,) ~,-
XXIII - L"IIi1<iafsOOfeaswnl"" de inle,esse local. '-..JT

, (CRFB): Art 61 A iniciativa das ~'" complementares e ordin~r",. ca~ a qualquef mernrno Ou Commo da
Câmara d"" DeplJlados. do Senado Federal ou do Con~rcsso Nacional, ao Pre.idonle da RepUblica, ao
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A vedação ao aumento de despesas, por sua vez, encontra-se
restrita às matérias privativas do Chefe do Poder Execulivo' (matéria também constante nas
leis estaduais e nas leis orgânicas municipais), de sorte que a criação de despesas ao
Poder Executivo por parte de vereador quando da proposta de lei, por si s6, é incapaz de
caracterizar o vício de iniciativa, a menos que fa~ referência aos servidores publicos elou
organizaçAo administrativa.

Nesse sentido seguem dois precedentes adVlrldos do STF, senão
veja-se:

Na., procede ~ alegaçào de que q~alquer projeto de lei que Glie dc&pe.a si>pode"';
ser proposto ""Ia cl1ef~ d<J b"""lj"". 1\5 hipóteses dt! lirrulação da ,nidato,a

Supremo Tribu",,1 federal, oos TntHlnais $ur>e"<>res. ao Procurador.Geral da Republica li aos ooadãos, na
lorma e nos casos previstos nest" Constituiçilo
~ l' São de in,dativa p<ivaliv" do Presidenle da Repúbllc.a a, Ic', que
1- fi,em OUmooif'quem o, "feliros das Forças Armadas:
11-d'sponham wbre
a) criaçao de C<1'llos,IurIÇooS Ou empragos publico. n" i1dministraçào direta li auta'quica ou aumento de sua
remune,aç;lo:
b) org.ni""çao administraliv. li jLJdici;lna, maléri. lrib"t<iria e orçamentária serviÇOS públicos e pessoal da
adm'niSlfaç;lo dos Terr~Onos;
c) .nrvldores pubijcos da Un,ão e Terril""o., seu regime juridico. p'ovimenlo <le cargos, e>labilidade e
aposllnladoria: IRwa~o dada pe!;o Emenda Con,tll\!C!(:maln" 1~.de...ll'!mJ
di "'ganl2ação do. M'nislério Público e da DeIen.ona i'ublica da União,. oom como normas ~rais para a
o'gamzação do M,nl$téno PúbliCOe <laDeten$ona Publica dos Estados, <10Dl$tnlo Federal e do, Temt6nos;
e) criação li e>1inçilo de Ministénos li órgãos da adminisltaçitc pUllloca. obsehiado o disposlo no ad, 84.
VI, lRedacllo dM" p<.~aEmenda CoWtudonal n' 32 º'" 2(01)
~ militares das Fa<ç"s Armada" ••.•u regime juridlco. p'o.imenlo de cargos, pr(>fTl(lÇóe'. eSlabi~dade,
'O'ffi~neraç;l,O,,elorma li tran,le'ênaa par" a rese",a llncluld. ""~ Emenda Con5l,tlJC/<lrli!1n" 18. d:<ú.Wl!l
~ 2 A Inl",atlva popula, pode ser exerCl<la pe'a apresanlação a C"ma'3 dos Deputados de projeto de 1e,
suhsemo por, no mín,mo, um por cento do e1edoraoo nacional, di5tfibuído pelo menos PO' anco E$1ados, com
n~o menos de ~ês décimos PO' canlo dos eleilorcs de cada um de1es
(CERGS): Ar!. 60. sao de "'""ativa privativa do Govemador do Estaoo as leis que
I - fi.em ou mod,I'Quem OS eletf\lOS <la Brigada Mlllla' e do Corpo de Bomt>ciros Mil;,a" (Reda~o d<>dapela
Em"r>da ConSlltucional n,' 67. de 1710S/14)
11-d,sponham rotlre
a) er",I'W e aumento da ",mune,a~o de ca'gos, runç~. <lUemprego. publicos <la admini.tração direla OU
autárqUICa.
b) .""",idores pub~cos do Estado, ••.•.u '">lime jurid'co,. provimento de car ...,.. e,iab.lidade e apo",ntadona de
(;1"S, e reforma OUt,ansle'ênCJa de mtllta'e' para a "",I"idade,
c) mgônizaç;lo da Der""""na Public..• do Esrado;
d) criaçào, estruturação e a'rib'uiçoos da. Secrelauas e órgaos da. adm,flisl,.çao publica
(LOM):Ad. 29. S~o <Ie>nl"",lIva p<iyaliva do Prelcrto as leIS que dISponham soI.>re
I . t:r1a~o, Ifa".formação ou extrnç;lo d" C>lrgos. funçõas ou empregos pUblico. na admini.traç;lo d.rela li
aut<lrqu",," ou aumento de .ua remune,,,,,ão;
li - .ervi(lores pUbIICOS,seu reg""e jurid""', provimento de cargos, estotlilo;lade e aposnplado'ia.
111- cr",ção, estrutu,açã"., atnbuiçõe. da. secrelarias ou depMam~nlOs "Quiyalentes e orgOo&da admin"lraçilo
pUblICa,
IV - materia Ofçamenl';'ia e lribut"na e 8 Que a"IOri2e a abertura de en!d~os ou conceda auxilias pr~m,os ou
sub""n0.,; ,

'(CRFB)' Ad. 63. N~o .e,a admitido aum""lo da despo.a prevl$1<I
1- nos proj"'os de inicialiva exclusiva do Presidenla da República. rassal_ado o d,spo.to no M 166, ~ 3" a ~ 4',
11. nos Pf01etos sobre orgam'açào dos se""ços admrnlslrali.os da COmara dos Deptrlados, do Senado rade"'"
00. T"bunalS Federa •• e do M,nIMi",o Publ,co ~
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Da~amenla' eslão previSlas,em num""," daUSllS, no art. 61 <laConstituiçào do
Bras~_ ma!eria. ,erali•• s 80 luncionamemoda administ'açAopUblica.nolildamente
no que S8 ",I"", a .ervidores e Ólgãos do POderExecutivo. P,ecedentes. [AOI
3.394. 'oi. min Eros Grau. j. 2-4.2007, P, DJE de 15.IHOO8.]

Art 2' da lei g".:.d'a 11.36912001, Cadastro <la conlfotaçlJes temporolnas, Coação
de pmcedirnenlosadmio••lralivos que de,,,m se, observado, pelo PoderE.""u!,vO
"" conh'3teç~O de seNide>r••s lempor~"os. (...) As nOfTTlaS""pugnadas, decorrente.
de emendas pana"",,,tare., eSi.belecem <.> pfOcedimentoa ser a<lo1adopelo Pode<
h"elJlivo cSlad",,1 pa" a re.lizaçAo de ''''''0'<00$ r>O",,<lut"', de contrataç6es
lempou;ri;]', tema nao incluido entre aqueles ClJIOSprojetos de I",.ao de ,ni""!,,,,,
privativa <logovernadordo Estado.fACI 2.583, 'eI mio Carmeo LUcia,j, "_8.2011,
P, DJE de 26-1>-20' 1 J

Percebe-se que a Corte Suprema, alem de entender que n~o há
vlcios de iniciativa para todo e qualquer projeto de lei de parlamentar que crie despesas ao
Poder E~ecutivo, também entende não haver vicios quando tais projetos estabeleçam
procedimentos administralivos, desde que desvinculados das matérias de competência
privativa do Chefe do Poder E~ecutivo

Não se permrte mais fazer, por assim dizer. um juizo de valor
abstrato, desprovido de senso critico e baseado numa interpretação cega aos projetos de
leis apresentados por parlamentares Ao contrario, hã que se realizar um detalhado estudo
para cilda caso protocolado nesta Casa, para só então tomar partido quanto a e~istência ou
não de vicio de iniciativa,

•
o precedente abilixo originado do Tribunal de Justiça do Estado do

Rio Grande do Sul - TJRS reforça, com clareza tudo o que fora até aqui exposto, a saber:

Emenla' AçAo DIRHA OC INCONSTITUCIONALIDADE MUNIClplO DE
PELOTAS. LEI MUNICIPAL N." 6.0'912013 QUE INCLUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO AS FESTAS DE IEMANJÁ E NOSSA
SENHORA DOS NAVEGANTES. Constitui_se em vicio de iniciativa a
promulgaç"O, pO'lo Poder Legislativo de Lei Munloipal que, ao incluir no
calendário oficial do eveotos da munldpio as feslas de lemanjã li da N"".a
Senha" das Naveganl"", interfere na organizaç;la de órgaos da
AdministraCà" Públioa, matéria ,eservada ao C~efe do POder Executivo; bem
como origina lle.pes.as "aO pre.,st~" na lei de dlfetri,"S orçamenl,;;;"s. cam a
cnaçao de alribuiç~s e serviçosJ seremexecutadosp"la AdminislraçaoMunlOiPJI
Afronta ao artigo a', art'90 10,artigo eo, ,nciso11•• Iinea -d., artigo 61. inciso. I •• 11,
a'ligo 82, '","005 111e VII, artigo 1~9, inci",," I, 11e 111.bem como ilO artigo 154,
incisos I e 11, lados da Constiluil;ão ESlad",,1. JULGARAM PROCEDENTE.
UNÂNIME (Ação Owe", de Incon'liIuGio""lidade N" 70057519886,Tribunal P~no,
Tribunalde Justiça do RS,Relator.Rui Portanov~,Julgadoem OOI10i201~)

Resta evidente que o Tribunal Galicho considerou haver vicio de
iniciativa, não pelo fato de o vereador estar incluindo festividades em calendário oficial, mas
sim por criar atribuições a determinado órgão da administração pública,

lallç.adas tais premissas e lelldo cada artigo do projeto de lei
apresentado, não se evidencia que o vereador tratou de regime jurldico de servidores
públicos elou de cnação. atribuições e estruturação de secretarias e órgãos do Poder
Execuliwl, sendo que a simples instituição da Semana da Adoção e Proteção do Bem_
estar Animal, no Calendãrio Oficial do Municipio, é insuficiente para se sustentar vielo
formal de iniCiativa.

bzj
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Convem dizer, ail"lda, que o Poder Executivo manterá, integralmente,
o seu poder de regulamentação quarlto às festividades incluldas pelo vereador no
calendário ofIciai, não havendo, por assim dizer, usurpação de competências

POR TAIS RAZÓES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurídica do PLl n. 032/2018.

É a fundamentação,

É a conclusão, salvo melhor juizo .

CARAZINHO (RS), 23 DE MAIO DE 2018,,

!~ ~~RA LONGO
A"SSl'ssorda Mesa Diretora
J oAEiIRS 84672
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( x I Emenda a Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 22566
Em: 11/06/2018 -14:22:25

EMENTA: Suprime o Artigo 2° e Paragrafo Único do Projeto de Lei 032118 e
renumera-se o seguinte .•o projeto de Lei 032/18 passa a ter a seguinte redaç~o

Art. 10 Fica instituída no âmbito do município de Carazinho a "Semana da Adoção. Proleçllo c
Conscíentil;ação do Bem-estar Animal", que se realizar-se.á anualmente, durante a primeira
semana do mês de outubro, com o desenvolvimento de atividades para a conscientização sobre
guarda responsável e o bem-estar animal

Art, 2" - Esta Lei entrara em vigor na dala de sua publicaçâo.

JUSTIFICATIVA: Realizar atividades educativas voltadas a população, que abordem temas de
guarda responsável e educação em saúde, são de igual importância para reduzir crimes
ambientais, reproduçâo indesejada. acidentes de trânsito, contaminação ambiental (pela eliminação
de fezes e animais mortos), bem como a orientaç.;'io para o correto acondicionamento do lixo

.rgânico a rim de diminuir a fonte de alimentação de animais na rua .
• omente com atividades de ação e educaçâo em saúde ambiental ocorrendo de maneira articulada
e simultânea pode-se alcançar sucesso no controle populacional de cães, assegurarrdo assim uma
melhor qualidade de vida tanto para o ser humano quanto para os animais. Devido a situação, que
se agrava diariamente em relação ao numero de animais abandonados, procura-se amenizar o
problema através de trabalhos de educação ambiental, buscando conscientizar a comunidade a
respeito de guarda responsâvel, visto que a grande maioria destes animais possui tutores, os quais
precisam ter consciência de sua responsabilidade com estes animais,
Partindo do principio de que a educação em saúde é a mais importante medida a longo prazo para
diminuir a quantidade de animais nas ruas. o presente Projeto de Lei tem por finalidade instituir a
Semana de Conscientização e do bem-estar Animal anualmente no Município de Carazinho,
buscando sensibilizar os gestores quanto ás questOes voltadas a orientaçâo na guarda responsável
e no bem-estar animai. além de instruir professores, alunos e comunidade. tornando-os
multiplicadores do conhecimento adquirido.
Escolhemos a primeira semana de outubro para realização do projeto. em face do dia 04 de
outubro, dia do Padroeiro dos animais São Francisco de Assis, que por sua vez comemora.se
também o dia mundial dos animais



Sala Antônio Lib6rio 8ervian, em 11/06/2018

Gian Pedroso - PSB
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COMISSÃO DE JUSTiÇA E fINANÇAS

Porecer nO 07312018 (VIABIUDADE)
Projeto de lei nO 032{2018 com Emendo
Autor. Gian Pedroso

Ementa; Institui O criação do Semana do Adoção, Proteção e Conscientizoção do Bem
- estar Animal no Município de Carezinho e dó outras providências.
Relalor. Fábio Zanetll

Relatório
1. A matéria em analise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramito nesta Cosa

Legislativa, sob o formo de Projeto de Lei. tendo como objetivo o Ementa acima
dlada.

2. Atendendo às normas constitucionais de Iromitaçõo que disciplinam o matéria do
Projeto de Lei 032/18 está sob a responsabilidade desta Comissão poro que seja
elaborado o parecer sobre sua legalidade. constituCÍonalidade e
regimentalidode.

3. Acostou-se orientação técnico jurídico 450{2018

Valos
I. Conclui-se legitima a iniciativa desta proposição de lei. tendo em visto se tratar

de interesse local e ser privativo do Chefe do Poder Executivo. nõo havendo
quaisquer vícios nesse ponto.

2. Por tal razõo. VOTA o Relator pelo viabilidade do Presente Projeta de Lei.
3. Os demais vereOdores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes do Comissão votaram. por unanimidade. pela vloblUdode do
Projeto de Lei.

Sala de Reuniões AntOnio übóno Bervian. 13de junho de 2018.

2Z~
Vereador luis Femando Costa

?residente
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COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

Parecer nO 065/2018
Projeto de lei nO 032118
AI1Ior. Gian Pedroso
Ementa: Institui o criaçóo da Semana do Adoç60, Prot~ção e ConsçienlilOçãa do Bem - estor
Animal no Município de Carozinl1o C! dá outros providênciOI,
Relator: IVOfl1Of dn Andrade

Relatório
L A motélia em onóli,e, de ou!"";o do Vereador Gion Padloso. tramito ne,lO COlO

legi,lalivQ, sob o tOfmo de Projeto de lei, tendo como objetivo o Ementa acima diodo.
2. Atendendo às n(.llmal regimenla', de tromitoçào que disciplinam a materia. o rele<ido

Projeto de lei estó sob o responsabilidade dBlto Comissão pQ10que leja elaborado
pomem ,obre mpedo> de ordem económico c social.

Volo do Relalor

3. Adoto-se o fundamento do PCl''''c"" CIoComissão de Justiça e Finanças.
4, Ademais. não se verifico impacto negc1ivo no economia e no sociedade local.
~, Por tal rmão, VOTA a Relator de acordo ao Projeto de lei.
6 Os demo;s Vereadores Votaram de acordo.

SOlOde Reurliões Antõnio libório Be

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E.mail: camaracrz@camaracrz.rs,gov.br www.camaracrz.rs,gov,br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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PROCESSO N°: Os,<:.\oSlooIJ1
NÃOSIM

Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio X
Anselmo Britzke X
Damaris Pas uaIotto X
Daniei Weber X
Erlei Vieira Atestado
Fâbio Zanetli X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X
Mareio Ho '" PresidenteTOTAL 12



CorOZinho 19 de jlmho de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP 111/2018

-Marco !">oppeu
~'e5;derto:l

F"",-,""",,"",_
S""""""do.

Poro 05 devidos fi~s,transcrevemo; abaixo oProieto de ltli 032/18. Of::l
outClí[J do Vereador GkJ,~Padloso i' ..096/096/18 oprovado por unonirnocde pelo
pl",no."o dede legé$lolivo.e~, 18/06/20 1,1.o quo' tem o segui~lfO !eor:

Art. 2' Esta Lei entrara em Vlgu' no doto dlo' suo pubr.caçõo.

A"unto: Voloçoo de prOWIOl

Art. 1" ~ica instiluidO no "moela de municip,u oe Carolinho a "Semo~o00
Adoção, Proteçã() P-Ccmcientilur,;õO do Sem-estor Animal", que se reolizor.
se-ó C,1uolrne"le, (juror1<~ o pri'llecro semana co mês de Oulubio, com o
desenvOlvimento de atividades poro o CUll,cientizoçoo sobre guardo
respcnsóvel o o bem-€st{lr or.irr,oi.

EM~NTA; 'nstitui o Crloçoc dO Semcno do
Aooção, rroleçOo fi C0'1sc;en1izaçào do
Bem . estar Animal no Mlmidpo Cllo'
CClwinno e dó out'GS p,ovid09ncio.,

A Suo b.ceiéncio o Senho'
Milton Schmitz
Prefeitura Municipal de Carezinho
Carezinho, RS

, 4 ',3330.2322 - CEP 995QIJ.QOO. CI>.RAZ\NHOIRS799. Ca,xa Poslal. 440. Fooe, PI>..BX.\5 ) CNPJ~ 69.965.222!0001-52Av Flofes da Cunha www.camaracr:us.govbrE-maa. camaracrz@cam3r3crz.rs go~ cr
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ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

LEI N° 8.363, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

Institui a criação da Semana da AdoÇão,
Proteção e Conscientização do Bem-Estar
Animal no Município de Carazinho e dá
outras providências.

Autoria: Vereador Gian Pedroso,

o PREFEITO 00 MUNIClplO DE CARAZINHO, ESTADO 00 RIOGRANDE DO SUL.

Art 1° Fica instituída no âmbito do municlpio de Carazinho a
.Semana da Adoça0, Proteção e ConscientizaçãO do Bem-Estar Animal", que se
realizar-se-á anualmente, durante a primeira semana do mês de outubro, com o
desenvolvimento de atividades para a conscientização sobre guarda responsável e obem-estar animal.

I
I
I
I,

seguinte lei: FAÇO SABER Que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a

Art. :zoEsta Lei enua em ~igor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2018

Registre-se e publique_se no Painel de
Publicações da Prefe~l1ra

. -,--"....~Lari Luiz Bole a
SeCielaria d Administraçáa
OPl11{,lOl8lM S

www."" •.•.•ioho. •• ,gov.b'
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