
(
%

(X ) Projeto de Lei Protocolo n°: 25491 
Em: 13/02/2019-08:14:58

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

l#DJETO DE LEI N°

Inclui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Carazinho , a “Semana de Adoção 
de Cães e Gatos” e dá outras providências.

Art. 1o Fica instituída, no âmbito do Município de Carazinho , a “Semana de Adoção de Cães e 
Gatos”, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de outubro.

Parágrafo único. O evento citado no caput fica incluído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 
Município de Carazinho.

Art. 2o A “Semana de Adoção de Cães e Gatos” no Município de Carazinho terá por objetivo 
fundamental o bem-estar dos animais, em situação de abandono para fins de adoção, e também 
propósito de:

(^contribuir para a diminuição de abandono de animais no município;
II - informar sobre a importância da vacinação e vermifugação;

III - conscientizar e incentivar as pessoas sobre a importância da adoção e posse responsável dos 
animais;
IV - informar sobre a importância do animal na vida das pessoas;
V - conscientizar a sociedade que abandono e maus-tratos a animais é crime, previsto no artigo 
164 do Código Penal Brasileiro e no art. 32 da Lei Federal n° 9.605/98;
VI - intensificar ações para a proteção, controle populacional e o bem-estar animal.

Art. 3o Fica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente responsável pela organização das atividades 
que trata esta Lei.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA:



r
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O projeto de Lei apresentado tem como objetivo fortalecer as ações promovidas por ONGS, Canil 
Municipal, Grupos de Proteção e Protetores Independentes em prol dos animais abandonados e 
vítimas de maus-tratos de Carazinho. A luta pelos direitos dos animais e seu bem-estar é crescente 
em todo o Brasil, sendo que em nosso Município temos a grandeza de ter muitos cidadãos 
engajados para que nossos animais vítimas de crueldades tenham uma vida digna.

A expectativa é que a Semana de Adoção de Cães e Gatos" traga conhecimento e orientações 
sobre a posse responsável, sendo que as escolas, grupos de Proteção Anima!, bem como outros 
órgãos do poder público municipal, poderão promover eventos relacionados ao tema, como 
palestras, exibição de material audiovisual e atividades lúdicas, visando despertar a 
conscientização dos alunos para a necessidade de proteção aos animais.

È importante destacar que já existem leis que visam à proteção e o bem-estar animal em nível 
Federal (Lei Federal N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), Estadual (Lei Estadual N° 11.915 de 21 
de maio 2003) e Municipal (Lei Municipal N° 7.325 de 02 de julho de 2015).

A Semana de Adoção de Cães e Gatos é uma homenagem a todos os animais que já foram 
vítimas de atos cruéis, e a todos os voluntários do Causa Animal que lutam diariamente por essas 
vidas que merecem o nosso respeito.

Diante do exposto, solicito o apoio dos ilustres Vereadores para a aprovação do Projeto de Lei ora 
apresentado.

Carazinho 12, de fevereiro de 2019

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB

Sala Antônio Libório Servian, em 13/02/2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
N°: Hora:
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
032/2019

Matéria: PL 006/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA. AUTORIA DE VEREADORA. 
INCLUSÃO DE EVENTO COMEMORATIVO NO 
CALENDÁRIO OFICIAL. VÍCIOS FORMAIS NÃO 
EVIDENCIADOS. NÃO VINCULAÇÃO. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado 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. 
005, de 11 de fevereiro de 2019, de autoria de vereador, que institui no calendário oficial 
de datas e eventos do Município a "Semana de Adoção de Cães e Gatos".

Os motivos constam em anexo.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O Projeto de Lei, de iniciativa parlamentar, institui no calendário 
oficial a "Semana de Adoção de Cães e Gatos".

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
nítido interesse local1.

No Projeto de Lei apresentado não se evidencia que a vereadora 
tratou de regime juridico de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação 
de secretarias e órgãos do Poder Executivo, sendo que a simples inclusão de data 
comemorativa no calendário oficial é insuficiente para se sustentar vicio formal de 
iniciativa. Portanto, cabível a propositura em deslinde.

Convém dizer, ainda, que o Poder Executivo manterá integralmente 
o seu poder de regulamentação quanto às atividades desenvolvidas com relação à 
matéria, não havendo, por assim dizer, usurpação de competências.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PL 006/2019.

1 Art. 30 Compete aos Municípios.
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 18 - Compete á Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre:
N
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.
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É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 18 de fevereiro de 2019.

/
Mateus Forwapci Casali 

Assessor Jurídico'daMesa Diretora 
OAB/RS TS^02
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Assunto- Referente ao PLL 006/19.

Excelentíssima Senhora Vereadora:

Solicito que seja analisada a lei 8.363/2018 tendo em vista que se trata de 
matéria abrangida pelo Projeto de Lei 006/2019 de sua autoria, o qual Inclui no 
Calendário de Datas e Eventos do Município de Carazinho, a "Semana de Adoção de Cães 
e Gatos" e dá outras providências, promovendo se for o caso adequações pertinentes.

Gilson Haubert 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência a Senhora 
Janete Ross
Câmara Municipal de Carazinho
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Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

Solicita retirada do PL

" Semana da adoção de cães de gatos"

Sala Antônio Libório Bervian, em 01/03/2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
Hora:N°:


