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Protocolo n°: 26232 
Em: 10/04/2019 -11:37:37(X ) Projeto de Lei

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA:
Cria o Programa Adoção de Animais por Bairro, no Ônibus

PROJETO DE LEI

Cria o Programa Adoção de Ànimais por Bairro, no Ônibus.

Art. Io Fica instituído o Programa Adoção de Animais por Bairro, no Ônibus.

Parágrafo único. O programa criado no caput deste artigo visa à divulgação, nos veículos do 
serviço de transporte coletivo e seletivo municipal, de locais de adoção de animais, por bairros, no 
Município de Carazinho.

Art. 2o Para a implementação do Programa Adoção de Animais por Bairro no Ônibus, o Executivo 
Municipal buscará ação integrada e poderá:

- utilizar recursos próprios ou celebrar convénios com a iniciativa privada; e

II - promover intercâmbio com instituições que desenvolvem trabalhos na adoção de animais.

Art. 3o Poderão fazer parte do programa, as OSCs de proteção animal e os protetores 
independentes que estiverem cadastrados na rede de proteção animal do Município de Carazinho.

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Esse Projeto de Lei propõe a criação do Programa Adoção de Animais por Bairro, no Ônibus, 
visando maior publicidade sobre os locais de adoção de animais, nos bairros de Carazinho. Tal 
iniciativa pode dar maior amplitude e eficiência ao trabalho do Conselho Municipal de Bem Estar 
Anima! (COMBEA), com a divulgação através das finhas de ônibus, em parceria com a Prefeitura 
de Carazinho.
O programa se assemelha ao realizado em várias cidades, envolvendo a colocação de poemas nos

\



o\SLATIV0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

jfcf-

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
086/2019

Matéria: PLL 027/2019
Ementa: CRIA O PROGRAMA ADOÇÃO DE 
ANIMAIS POR BAIRRO, NO ÔNIBUS. MATÉRIA 

COMPETÊNCIA 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO VINCULAÇÃO.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

MUNICIPAL.DE

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. 
027, de 10 de abril de 2019, de autoria de vereador, que cria o Programa Adoção de 
Animais por Bairro, no Ônibus.

A exposição de motivos consta em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Primeiramente, deve ser registrado que o Município possui 
competência legislativa para regrar as matérias de interesse local1.

Ademais, a Constituição é clarividente em seu art. 23, inciso VII, 
onde atribui que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora”.

Outrossim, a simples criação de programa visando a divulgação, 
nos veículos de transporte coletivo municipal, de locais para adoção de animais, por 
Bairro, no Município de Carazinho, por si só, não é motivo para sustentar vício formal de 
iniciativa, pois não se evidencia que o vereador tratou de regime jurídico de servidores 
públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação de secretarias e órgãos do Poder 
Executivo.

Além do mais, a despesa daqui advinda, ao que tudo indica, possui 
caráter irrelevante, de sorte que se dispensa a apresentação de impacto orçamentário- 
financeiro2.

(CRFB) Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
2 (LC 101/00) Art. 16. [...]
§ 3a Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentarias.
(LDO 2018): Art. 16. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16. I e II. da LC n° 101/2000, quando for o caso, 
deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.
§ 1o Para efeito do disposto no art. 16, § 3°, da LC n° 101/2000. serão consideradas despesas irrelevantes 
aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento 
da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2018, em cada evento, não exceda aos valores limites 
para dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93, conforme o caso.

1
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a matéria perpassa, 
exciusivamente, por um juízo de conveniência e oportunidade dos legisladores, não 
cabendo, aqui, interferências nesse sentido.

Quanto ao mérito propriamente dito

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do Substitutivo ao PLL 027/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 23 de abril de 2019.

Mateus Bóritan 
Assessor Jurídicoí da

OAB/RS7S302

Casali
Ilesa Diretora

#
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Porto Alegre, 29 de abril de 2019.

Orientação Técnica IGAM n& 17.784/2019.

0 Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita ao IGAM orientação 
técnica acerca de Projeto de Lei, de origem no mesmo poder, que tem por objetivo dispor 
sobre a criação do “Programa Adoçõo de Animais por Bairro, no Ônibus", no município de 
Carazinho.

I.

0 Projeto de Lei, em questão, visa criar programa a fim de estimular, segundo 
seu autor, a maior publicidade sobre os locais de adoçõo de animais, nos bairros de Carazinho.
li.

Nesse sentido, em que pese a criação de programas seja matéria afeta ao 
Prefeito, conforme disposição constitucional encontrada no § 12 do art. 61 da Constituição 
Federal, posto que é ato característico de gerencia administrativa, a Corte Suprema vem 
entendendo no sentido de que não há supressão da reserva de iniciativa do Prefeito em 
proposições de origem parlamentar que nao prevejam aumento de despesas fora dos casos 
constitucionalmente autorizados, e que não disponham sobre atribuições ou estabeleçam 
obrigações a órgãos públicos1.

Sob esta ótica vem decidindo, inclusive, a Egrégia Corte do Estado do Rio 
Grande do Sul nas Ações Direta de Inconstitucionalidade N2 70074889684, julgada em 9 de 
abril 2018, e n® 70076374750, julgada em 21 de maio 2018, ambas de relatoria do 
Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos.

Desta forma, cabe-se advertir que se a medida pretendida pelo Projeto de Lei 
visasse, tão-somente, instituir o programa (art. 12), oportunizando que as empresas privadas 
(art. is, parágrafo único) e os OSCs de proteção animai e os protetores independentes que 
estiverem cadastrados na rede de proteção animal do Município contribuíssem com a 
divulgação sem a criação de atribuições ao Poder Executivo, conforme se verifica da leitura do 
art. 22 da proposição, em que se traz à tona encargo à Administração Pública, não haveria

1 Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. 
As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estio previstas, em numerusclausus, no art. 61 da CB-matérias relativas 
ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. 
Precedentes. [ADI 3.394, rei. min. Eros Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.)

1
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óbice de ordem constitucional a macular o projeto em estudo.

Assim, portanto, constatando-se que foram criadas obrigações diretas ao 
Executivo, verifica-se vício de origem na proposição em questão, já que infligi nas matérias 
afetas à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, interferindo-se na harmonia e 
na separação dos poderes garantidas constitucionalmente.

Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de Lei 
analisado, por encontrar reserva de iniciativa legislativa para deflagrar o processo legislativo, 
na forma como se apresenta, encontra-se condicionada à retirada do art. 2- da proposição, 
no intuito de suprimirem-se conteúdos manifestamente inconstitucionais.

IV.

Ademais é de se fazer uma ressalva no tocante ao conteúdo da proposição, 
recomendando-se seja efetuada uma revisão de seu teor, pois na forma em que se refere a 
criação de um programa não é adequada visto que se trata de um incentivo tão somente à 
adoção de animais que se restringe a divulgação nos ônibus.

O IGAM permanece à disposição.
y

s'*

y
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Consultor dõfijAM 
OAB/RS 11C962

•/.**•

Vanessa L./*edrozo Demetrio
OAB/RS 104.401 
Supervisora Jurídica do IGAM
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Carazinho, 30 de abril de 2019OAE 051/19

Assunto: Referente ao PLL 027/19.

Excelentíssimo Senhor Vereador:

Sugerimos que seja adequado o Projeto de Lei 027/19 de sua autoria, o 
qual Cria o Programa Adoção de Animais por Bairro, no ônibus, conforme indicações 
constantes na orientação do IGAM em especial, no que diz respeito a reserva de 
iniciativa legislativa e a revisão do conteúdo da proposição, "pois na forma em que 
se refere a criação de um programa não é adequada".

Gilson Haubert 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Gian Pedroso
Câmara Municipal de Carazinho
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( X ) Substitutivo ooà\à^\ && o^%\ \ Protocolo n°: 26483 
Em: 02/05/2019-15:51:36

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a divulgação de locais de adoção de animais, por 
bairro, nos ônibus de transporte urbano em Carazinho.

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a divulgação de locais de adoção de animais, por bairro, nos ônibus de transporte 
urbano em Carazinho.

Art. 1o. Esta Lei dispõe sobre a divulgação de locais de adoção de animais nos ônibus de transporte 
urbano em Carazinho.

Parágrafo único. Na divulgação referida no caput deverá conter os endereços, por bairros, dos 
locais existentes no Município de Carazinho para adoção de animais.

Art. 2o. As entidades de proteção animal e os protetores independentes que estiverem cadastrados 
na rede de proteção animal do Município de Carazinho poderão contribuir com a divulgação 
prevista nesta Lei.

Art. 3o. O Poder Executivo regulamentará a forma de divulgação prevista nesta Lei.

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Esse Projeto de Lei propõe a divulgação dos locais de adoção de animais por Bairro, nos ônibus de 
Carazinho, visando maior publicidade sobre o tema Carazinho. A iniciativa pode dar maior 
amplitude e eficiência ao trabalho do Conselho Municipal de Bem Estar Animal (COMBEA), com a 
divulgação através das linhas de ônibus.
O programa se assemelha ao realizado em várias cidades, envolvendo a colocação de poemas 
afixados nos ônibus, porém, nesse caso, com o caráter informativo e filantrópico, em favor dos 
animais sem tutores. Por ser em linhas de transporte coletivo e seletivo municipal, poderá atingir 
grande público, diariamente.
Atualmente, ainda é grande o número de animais abandonados nas vias públicas de Carazinho,

í *jfc-



que são recolhidos semanalmente pelas OSCs e também pelos diversos protetores independentes 
que possuem abrigos em suas residências. Há muitos animais nesses espaços, que depois de 
receber o devido tratamento para cada caso específico, possuem plenas condições de serem 
adotados pela comunidade. Além de desafogar os canis que estão abarrotados, abrindo espaço 
para o acolhimento de outros animais vitimas de abandono ou maus tratos, o programa também 
poderá atender aos anseios de muitas famílias que possuem o desejo de ter um animal de 
estimação, desde que atendidos os critérios legais estabelecidos para a adoção.

Sala Antônio Libório Servian, em 02 de maio de 2019.

Gian Pedroso - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

Hora:N°:
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Porto Alegre, 13 de maio de 2019.

Orientação Técnica IGAM n^ 19.641/2019.

A Camara Municipal de Carazinho, solicita manifestação desta Consultoria, sobre o 
SUBSTITUTIVO ao PLL 027/2019 com a seguinte ementa: "Dispõe sobre a divulgação de locais 
de adoção de animais, por bairro, nos ônibus de transporte urbano em Carazinho", cuja 
proposição inicial criava o "Programa Adoção de Animais por Bairro, no Ônibus".

I.

Com efeito, em 29 de abril de 2019, o IGAM emitiu a Orientação Técnica IGAM ns 
17.784/2019. Na ocasião, da análise da redação inicial do PL, resumida e principalmente, dissemos 
o seguinte:

II.

Desta forma, cabe-se advertir que se a medida pretendida pelo Projeto de Lei visasse, 
tão-somente, instituir o programa (art. l®), oportunizando que as empresas privadas 
(art. ie, parágrafo único) e as OSCs de proteção animal e os protetores independentes 
que estiverem cadastrados na rede de proteção animal do Município contribuíssem 
com a divulgação sem a criação de atribuições ao Poder Executivo, conforme se 
verifica da leitura do art. 22 da proposição, em que se traz à tona encargo à 
Administração Pública, não haveria óbice de ordem constitucional a macular o 
projeto em estudo.

Assim, portanto, constatando-se que foram criadas obrigações diretas ao Executivo, 
verifica-se vício de origem na proposição em questão, já que infligi nas matérias 
afetas à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, interferindo-se na 
harmonia e na separação dos poderes garantidas constitucionalmente.

IV. Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de Lei 
analisado, por encontrar reserva de iniciativa legislativa para deflagrar o processo 
legislativo, na forma como se apresenta, encontra-se condicionada a retirada do art. 
29 da proposição, no intuito de suprimirem-se conteúdos manifestamente 
inconstitucionais.

Ademais é de se fazer uma ressalva no tocante ao conteúdo da proposição, 
recomendando-se seja efetuada uma revisão de seu teor, pois na forma em que se 
refere a criação de um programa não é adequada visto que se trata de um incentivo 
tão somente à adoção de animais que se restringe a divulgação nos ônibus."

Rua dos Andradas, 1560,18“ andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: iaam@ioam.com.br

Facebook: IGAM.institutogamma
Site: www.iaam.com.br
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Apresentado agora o SUBSTITUTIVO ao PLL 027/2019 para nova análise, vê-se que os 
alertas e recomendações foram levados em conta na nova redação, restando uma proposição 
de acordo com o ordenamento jurídico-legal vigente.

III.

IV. DIANTE DISSO, conclui-se que o SUBSTITUTIVO ao PLL 027/2019 foi escoimado dos vícios 
que lhe faziam adentrar a seara da inconstitucionalidade, podendo, agora, seguir sua 
tramitação legislativa normal.

O IGAM permanece à disposição.

<rT

ÉDISON PIRES MACHADO 
OAB/RS n2 27.155

BRUNNO BOSSLE
OAB/RS n9 92.802 
Supervisor de Processos

Rua dos Andradas, 1560,18B andar - Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026*900
Site: vyww.iaam.com.brFone: 51 3211.1527 - E-mail: iqaro^iaam.com.br

Facebook: IGAM.institutogamma
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Assunto: Referente ao PLL 027/19.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Res.;
Ass.:

Solicito que seja enviado ofício a Empresa Glória, conforme solicitação 
da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, referente ao Projeto de Lei n° 027/19, 
de autoria do Vereador Gian Pedroso que cria o Programa Adoção de Animais por 
Bairro, no ônibus para que se manifestem sobre a viabilidade de/óqlQéar em#ática 
e se tem alguma sugestão para incluir no projeto.

Gilson Haubert 
Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carazinho

#
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COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 118/2019 
Projeto de Lei: PLL027/19 
Autor: Gian Pedroso
Ementa: Cria o Programa Adoção de Animais por Bairro, no ônibus
Relator: João Pedro Albuquerque

Relatório
• 1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta

Casa Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa 
acima citada.

• 2, Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria,
o referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja 
elaborado parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

• 3. Desfavorável ao Projeto de Lei, não obstante o evidente benefício social da
sugestão contida na lei e no seu substitutivo, entendo que a idea proposta possui 
conteúdo que antes de se tornar uma imposição legal, deve ter a sua 
efetivação, buscada por meio de parcerias voluntárias, não havendo por hora, 
razão para impor determinada obrigação, a qual, neste momento, entendo 
extrapolar a rasuabilidade legislativa.

• 4. Por tal razão, VOTA o Relator desfavorável ao do Projeto de Lei.

• 5. Os demais Vereadores votaram de acordo com o Relator.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, de julho de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente

te Costa
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Parecer n° 111/2019 
Projeto de Lei: 027/19 
Autor: Gian Pedroso
Ementa: Cria o Programa Adoção de Animais por Bairro, no ônibus.
Relator: Erie! Vieira

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais Vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 04 ale julho de 2019.

jp
2. \sr

Ver^adõrSph Pedroso 
/( \ Presid sryte/ ^

ifei Vieira 
Vice Presidente

Vereádis*r Marbió lí^ppen 

Secretário/
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COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 118/2019
Projeto de Lei com Substitutivo: PLL 027/19 
Autor: Gian Pedroso
Eménta: Cria o Programa Adoção de Animais por Bairro, no ônibus
Relator: João Pedro Albuquerque

Relatório
• 1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta

Casa Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa 
acima citada.

• 2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria,
o referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja 
elaborado parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

• 3. Desfavorável ao Projeto de Lei, não obstante o evidente benefício social da
sugestão contida na lei e no seu substitutivo, entendo que a idea proposta possui 
conteúdo que antes de se tornar uma imposição legal, deve ter a sua 
efetivação, buscada por meio de parcerias voluntárias, não havendo por hora, 
razão para impor determinada obrigação, a qual, neste momento, entendo 
extrapolar a rasuabilidade legislativa.

• 4. Por tal razão, VOTA o Relator desfavorável ao do Projeto de Lei com
Substitutivo.

• 5. Os demais Vereadores votaram de acordo com o Relator.

Sala de Reuniões AntòrtíõjUtoório Bervran, 03 de julho de 2019.

Vereador ÓíTson Aaubert 
Presidente
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Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo 
Secretário
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 111/2019
Projeto de Lei Com Substitutivo: 027/19
Autor: Gian Pedroso
Ementa: Cria o Programa Adoção de Animais por Bairro, no ônibus.
Relator: Erlei Vieira

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Vereador Gian Pedroso, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais Vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei 
com Substitutivo.

Saía de Reuniões Antônio Libório Servian, 04 de julho de 2019.

Vereador GiarVi 
f J President'

Iroso

/
ereaabr/trlei Vieira 
Vic» Presidente

Vereador Mareio Hoppen 
/ Secretário
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PROCESSO N°: OQ>4\o€»Ma^

NÃOSIM
Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitánio X
Anselmo Brltzke X
Daniel Weber Presidente

Erlei Vieira X

Fábio Zanetti X

Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira Ausente
João Pedro Albuquerque Ausente
Luis Fernando Costa Ausente

XMareio Hoppen
TOTAL 0009



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CMASRHO'IB

OP 256/2019 Carozinho 09 de julho de 2019,

Assunto: Votoçõo de projeto

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

Para os devidos fins, transcrevemos abaixo o Projeto de Lei 027/19, de oulorio do Vereador 
Gian Pedroso P: 067/067/2019, aprovado por unanimidade pelo plenário deste Legislativo, 
08/07/2019, o qual tem o seguinte teor:

em

EMENiA: Dispõe sobre a divulgação 
de locais de adoção de animais, por 
bairro, nos ônibus de transporte 
urbano em Carazinho.

Art. Io. Esta Lei dispõe sobre a divulgação de locais de adoção de animais nos ônibus de 
transporte urbano em Carazinho.

Parágrafo único. Na divulgação referida no coput deverá conter os endereços, por 
bairros, dos locais existentes no Município de Carazinho para adoção de animais.

Art. 2°, As entidades de proteção animal e os protetores independentes que estiverem 
cadastrados na rede de proteção animal do Município de Carazinho poderão contribuir com a 
divulgação previsto nesta Lei.

Art. 3o. O Poder Executivo regulamentará a forma de divulgação prevista nesta lei.

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor no dota de sua publicaçâi

Atenciosomente,

Daniel Weber 
Presidente

A Sua Excelência o Senhor 
Milton Schmitz
Prefeitura Municipal de Carazinho 
Carazinho, RS

Pref Mymepal íte Carazinho 
Seç?:?. te Admiwítoçêo

D 9 JUL 2015
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA fifONíCIPAL DE CARAZINHO 
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI N° 8.513, DE 12 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a divulgação de tocais de 
adoção de animais, por bairro, nos 
ônibus de transporte urbano em 
Carazinho.

Autoria: Vereador Gian Pedroso

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL

j

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a divulgação de locais de adoção de animas nos 
ônibus de transporte urbano em Carazinho.

Parágrafo único. Na divulgação referida no caput deverá conter os endereços, 
por bairros, dos locais existentes no Município de Carazinho para adoção de animais.

Art. 2o As entidades de proteção animal e os protetores independentes que 
estiverem cadastrados na rede de proteção animal do Município de Carazinho poderão 
contribuir com a divulgação prevista nesta Lei.

Art. 3o O Poder Executivo regulamentará a forma de divulgação prevista nesta
Lei.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de julho de 2019.

Mifíoi itz
Prefeií

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

r

Lori Luiz Bolesina
Secretário daXdministração e Gestão
OP2S6/201 SfJSJ'
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