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o3&\lO) Protocolo n°: 26445 
Em: 29/04/2019-15:23:22

{ X ) Projeto de Lei

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

Projeto de lei n°

i DISPÕE sobre a criação do programa "FARMAPET", que visa coletar, recondicionar, 
armazenar e distribuir medicamentos veterinários no âmbito do município de Carazinho.

Art. 1o Fica instituído o Programa "FARMAPET", que visa coletar, recondicionar 
armazenar e distribuir medicamentos veterinários provenientes de:
I - doação de pessoas físicas ou jurídicas;
II - apreensões realizadas por órgãos da Administração Pública;
ill - aquisições diretas com a utilização de recursos pecuniários doados;
IV - termo de ajuste de conduta - TAC judicial

Art. 2o- São beneficiários do "FARMAPET":
I - protetores credenciados;

^Ji - organizações não governamentais destinadas aos cuidados com animais,
^regularmente constituídas;

III - animais submetidos ao procedimento de castração desde que seu tutor seja cadastrado no 
programa Bolsa Família.
IV - é vedada a comercialização dos medicamentos veterinários coletados e doados 
ao "FARMAPET".

Art. 3o A distribuição dos medicamentos veterinários poderá ser feita diretamente 
pelo "FARMAPET", por meio do DEMA ( Departamento Municipal de Mio Ambiente), COMBEA ( 
Conselho Municipal de Bem Estar Animal) e Centro de Castração. Os Beneficiários do " 
FARMAPET" devem estar previamente cadastrados, de acordo com o que trata o Art.2°.

Art.4° Caberá ao Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, 
organizar e estruturar o "FARMAPET", fornecendo o apoio administrativo, técnico e 
operacional, determinando os critérios de coleta, de distribuição e de fiscalização.
§ 1o A arrecadação dos medicamentos veterinários far-se-á sem ônus para o 
Executivo Municipal.
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§ 2o Excetua do disposto no §1° deste artigo os custos indiretos decorrentes da 
estrutura funcional, como o transporte dos medicamentos e as demais atividades 
necessárias para a consecução das finalidades desta Lei.

Art. 5o Para os fins desta lei poderão ser celebrados convénios e/ ou parcerias com 
instituições públicas e privadas.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB

JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista o grande número de animais machucados e resgatados das
ruas no município de Carazinho , o presente Projeto de Lei tem como propósito a
arrecadação de medicamentos veterinários, úteis para a recuperação e tratamento
de cães e gatos, resgatados das ruas da cidade e que são apardos pelo COMBEA, abrigos,
protetores ou ONGs (Organização Não Governamentais), bem como os que são submetidos ao
procedimento de castração, cujos tutores estejam cadastrados no Programa Bolsa Família. Além
de oferecer os serviços do programa as famílias de baixa renda que possuem animais.

A presente lei tende a coibir o descarte de medicamentos que tenham tempo 
hábil para serem consumidos, ficam estabelecidos como pontos de recebimento o DEMA ( 
Conselho Municipal de Mio Ambiente), COMBEA ( Departamento Municipal de Bem Estar Animal) e 
Centro de Castração além de recondicionar e armazenar, desde que dentro do prazo de validade, 
sendo função, também, a sua distribuição.

Portanto, conto com o apoio indispensável dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Carazinho 29, de abril de 2019

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB

Sala Antônio Libório Servian, em 29 de abril de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
101/2019

Matéria: PLL 033/2019
Ementa: PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE

PROGRAMAINSTITUIVEREADOR.
“FARMAPET”. COLETA, ARMAZENAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
VETERINÁRIOS. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES A 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 
MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO 

NÃO VINCULAÇÃO.EXECUTIVO.
ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 033, de 29 de abril de 2019, 
de autoria de vereadora, que institui o Programa FARMAPET, que visa coletar, 
recondicionar, armazenar e distribuir medicamentos veterinários no âmbito do Município de 
Carazinho.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente, trata-se de matéria de competência legislativa do 
Município, o qual está legitimado a partir do chamado interesse local1.

Todavia, a proposta legislativa apresenta inconstitucionalidade por 
vício de iniciativa, visto que cria atribuições e despesas ao Poder Executivo, interferindo na 
organização e funcionamento da Administração ao legislar sobre matéria de competência 
privativa do Prefeito, ferindo o princípio da separação e harmonia dos poderes.

Neste sentido:

(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que: [...]
II - disponham sobre: [...]
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos 
da administração pública. [...]

1 (CRFB): Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
Art. 30. Compete aos Municípios:
I • legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CAFiAZINHO/RS 
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(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que 
disponham sobre: [...]
II - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou 
departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública; [...]

Destarte, o Projeto de Lei avança na esfera privativa do Executivo 
quando atribuem aos órgãos da administração pública (Departamento Municipal de Meio 
Ambiente, Conselho Municipal de Bem-Estar Animal e o Centro de Castração) a 
responsabilidade pelo recebimento dos medicamentos, apreensões, aquisições e 
celebração de termos de ajustamentos de conduta.

Ocorre que, a partir da execução das referidas ações se delineia a 
competência privativa do Prefeito para dispor sobre esta matéria. Desta forma, com a 
propositura em deslinde, o legislativo pratica ingerência na esfera administrativa.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles2:

A atribuição típica e predominante da Câmara é a ‘normativa’, isto 
é, a de regular a administração do Município e a conduta dos 
munícipes, no que afeta aos interesses locais. A Câmara não 
administra o Município; estabelece, apenas, normas de 
administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe, 
unicamente, sobre a sua execução. Não compõe nem dirige o 
funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-somente, preceitos para sua 
organização e direção. Não arrecada nem aplica as rendas locais; 
apenas institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação e 
aplicação. Não governa o Município; mas regula e controla a 
atuação governamental do Executivo, personalizado no Prefeito.

Na mesma linha, veja-se a jurisprudência de caso similar:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n.° 5.021/10, de 
Mogi Mirim, de iniciativa legislativa, que instituiu o banco de 
remédio, com o objetivo de formar estoque oriundo de 
doações de pessoas físicas e jurídicas, devendo funcionar em 
local próprio a ser designado pelo Poder Executivo. Criação de 
obrigações para a Administração Municipal. Ingerência 
indevida. Proposta que deveria partir do Executivo local. Vício 
de iniciativa configurado. Ofensa direta ao princípio da 
Separação dos Poderes, bem como aos artigos 5° e 47, II e XIV, 
ambos da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade formal 
reconhecida. Norma, ademais, que não indica a fonte de recursos 
(TJ-SP
22.2012.8.26.0000, Relator: Luis Soares de Mello, Data de 
Julgamento: 10/04/2013, Órgão Especial, Data de Publicação: 
18/04/2013). (Grifou-se).

ADI: 02422262220128260000 SP 0242226-

2 In Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 438/439.
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Nesse sentido, cumpre recordar que ao Legislativo cabe a função 
de editar atos normativos de caráter geral e abstrato, cabendo ao Executivo o exercício da 
função de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização 
e execução.

Desse modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo 
administra, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros 
atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os 
Poderes.

Não fosse suficiente, com a criação e execução do Programa 
FARMAPET3, a proposição cria despesas para o Executivo e não indica as respectivas 
fontes de recursos e dotações orçamentárias que suportarão o referido programa.

Sobre a matéria, cita-se julgado do TJ/RS:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. LEI 
MUNICIPAL DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO A CRIAÇÃO DE 
SERVIÇO DE RECOLHIMENTO GRATUITO DE MATERIAIS EM 
DESUSO. VÍCIO DE INICIATIVA. INTERFERÊNCIA NA 
ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGOS 8o, 
60, II, D, 82, III E VII, E 154, I E II, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM PREVISÃO DE 
DOTAÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE CARACTER1ZADA. Reconhecida a 
inconstitucionalidade de Lei Municipal originada da Câmara 
Municipal de Vereadores determinando a criação de serviço de 
recolhimento gratuito de materiais em desuso (móveis, 
eletrodomésticos, etc.), uma vez que é de competência privativa do 
Prefeito Municipal a criação de leis que disponham sobre a 
estruturação da Administração Pública e as atribuições de seus 
órgãos, nos termos dos artigos 60, II, d e 82, III e VII, da 
Constituição Estadual, os quais reproduzem normas contidas da 
Constituição Federal. Ofensa também caracterizada em relação 
ao artigo 154, I e II, da Constituição Estadual, porquanto a 
implementação do disposto na norma impugnada implica em 
evidente aumento de gasto por parte da Administração sem 
que, contudo, haja a respectiva previsão orçamentária. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - ADI: 70062437777 RS, 
Relator: íris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 
06/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça 
do dia 20/04/2015). (Grifou-se).

ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE.

' •

3(CERS) Art. 154. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluidos nas leis orçamentárias anuais;
II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais; [...]
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POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela inviabilidade técnico-iurídica do PLL n. 033/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 9 de maio de 2019.

Casali
Assessor Jurídicc\dá Mpsa Diretora 

OAB/RS 75^02

Mateus F<

m
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Porto Alegre, 6 de maio de 2019.

Orientação Técnica IGAM ns 18.712/2019

O Poder Legislativo do Município de Carazinho, por meio da servidora 
Viviane Muller Menezes, solicita análise e orientações acerca de Projeto de Lei s/n2 , de 29 
de abril de 2019, de autoria do próprio Legislativo, que tem como ementa: "DISPÕE sobre a 
criação do programa 'FARMAPET', que visa coletar, recondicionar, armazenar e distribuir 
medicamentos veterinários no âmbito do município de Carazinho".

I.

II. Preliminarmente, a matéria encontra-se inserida nas competências
legislativas conferidas aos Municípios conforme dispõem a Constituição Federal1 e a Lei 
Orgânica Municipal2 quanto à autonomia deste ente federativo para dispor sobre 
determinados assuntos de interesse local.

Demonstrada a competência legiferante do Município, examlne-se a 
proposição sob a ótica da iniciativa legislativa. Sobre este aspecto, André Leandro Barbi de 
Souza3 ensina o seguinte:

É a fase do processo legislativo que deflagra a elaboração de uma lei, 
abrindo etapa externa da atividade legislativa, com a pública e 
transparente discussão e deliberação de seu conteúdo, em uma casa 
parlamentar.
A regra indica que o exercício de iniciativa de uma lei é geral. Encontra-se 
disponível ao parlamentar, a uma bancada, a uma comissão legislativa 
permanente ou especial, ao chefe do governo e aos cidadãos. Há 
situações, no entanto, em que o exercício da iniciativa de uma lei é 
reservado. Nessas hipóteses, apenas quem detém competência para 
propor o projeto de lei pode apresentá-lo. (grifou-se)

Com efeito, verifica-se que, em essência, o projeto de lei em análise revela a

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de Interesse local;

2 Art. 72 • A competência legislativa e administrativa do Município, estabelecida nas Constituições Federal e 
Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos municipais.

3 A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia. Porto Alegre: Livre Expressão, 2013, p. 31-32.
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IGAM
função de dispor sobre a organização e funcionamento dos serviços públicos do Município, 
na medida em que visa a instituir um programa e dispõe sobre o Executivo, através dos 
órgãos competentes (o Departamento Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal 
de Bem-Estar Animal e o Centro de Castração - vide o art. 39), ser o responsável pelo 
recebimento dos medicamentos, apreensões, aquisições, celebração de termos de 
ajustamentos de conduta e convénios e pela posterior destinação gratuita aos beneficiários. 
Ocorre que, a partir da execução das referidas ações se delineia a competência privativa do 
Prefeito para dispor sobre esta matéria.

Outrossim, esclareça-se que na competência constitucionalmente delegada 
aos Municípios para dispor sobre a matéria em análise, o exercício de tal autonomia se dá 
mediante os limites da independência e harmonia entre os Poderes, consoante o postulado 
da independência e harmonia entre os Poderes, previsto na Constituição Federal e 
reproduzido no ordenamento jurídico dos demais entes federativos4.

Parte-se do princípio de que a independência não pressupõe ingerência nos 
assuntos internos de um Poder pelo outro. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo orientou-se neste sentido, como demonstra a jurisprudência abaixo 
transcrita, aplicável no que couber ao caso em análise por ser muito semelhante:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n.° 5.021/10, de Mogi 
Mirim, de iniciativa legislativa, que Instituiu o banco de remédio, com o 
objetivo de formar estoque oriundo de doações de pessoas físicas e 
jurídicas, devendo funcionar em local próprio a ser designado pelo Poder 
Executivo. Criação de obrigações para a Administração Municipal. 
Ingerência indevida. Proposta que deveria partir do Executivo local. Vício 
de iniciativa configurado. Ofensa direta ao princípio da Separação dos 
Poderes, bem como aos artigos 5o e 47, II e XiV, ambos da Constituição 
Estadual. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Norma, ademais, que 
não indica a fonte de recursos. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 
0242226-22.2012.8.26.0000; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão 
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 
Julgamento: 10/04/2013; Data de Registro: 18/04/2013) (grifou-se)

Tratando-se da formação de estoques de bens e equipamentos destinados 
ao bem-estar da população, o Tribuna! de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também se 
posiciona pela inviabilidade da iniciativa parlamentar, a teor da jurisprudência abaixo

4 Constituição Federal:
Art. 28 São Poderes da União, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul:
Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara 

Municipal, eo Executivo, exercido pelo Prefeito.
Lei Orgânica do Município de Carazinho:
Art. 3fi • São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre sí, o Legislativo e o Executivo.
Parágrafo Único - Salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica, é vedado a oualauer dos Poderes delegar 

atribuições e ao cidadão Investido na função de um deles, o exercido de função em outro, (grifou-se)
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transcrita a título de exemplo, aplicável no que couber ao caso em análise por semelhança:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.B 
3.032/2010 DO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/RS. CRIACÃO DE BANCO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. 
MATÉRIA ATINENTE AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. PROJETO APRESENTADO POR VEREADOR. VÍCIO FORMAL 
DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. Sobre o processo 
legislativo na esfera jurídica da União, o artigo 84, inciso VI, letra "a" da 
Constituição Federal atribui competência privativa ao Presidente da 
República, para dispor sobre a organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos. Por simetria, a regra se aplica aos 
Estados e aos Municípios. Assim, por tratar de matéria atinente ao 
funcionamento da administração municipal - criação de banco de 
materiais de construção, móveis, utensílios domésticos no âmbito do 
Município de Gravataí - e por ter sido apresentada por Iniciativa do 
Poder Legislativo, padece de vício formal a Lei n23.032/2010, do 
Município de Gravataí/RS. AÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade N2 70040358459, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 
23/05/2011) (grifou-se)

Ademais, com a criação e execução do Programa Farmapet, a proposição 
cria despesas para o Executivo e não indica as respectivas fontes de recursos e dotações 
orçamentárias que suportarão referido programa.

Com relação à celebração de convénios e outros instrumentos pelo 
Executivo prevista no art. 52 do projeto de lei em exame, esclareça-se que estes são atos de 
gestão próprio deste Poder, não necessitando, em princípio, de autorização legislativa.

#
Esse é o entendimento de jurisprudência já consolidada. Como exemplo, 

cita-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADIn n2 177-9, interposta pelo Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e 
publicada no DJU em 25 de outubro de 1996, para declarar inconstitucional o § 22 do art. 82 
da Constituição Estadual, que determinava que os convénios "somente poderão ser postos 
em execução após aprovados pela Assembleia Legislativa". Entenderam os julgadores que o 
dispositivo ofendia a harmonia e independência que deve nortear as relações entre Poderes 
municipais. O TJ/RS segue o mesmo entendimento de considerar inconstitucional a 
autorização legislativa para celebração de convénios, a exemplo da seguinte ementa de sua 
jurisprudência:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. 
Artigo 15, parte final, da Lei n,2 4.857, de 11 de novembro de 2011, que 
condiciona a contratação, parcerias ou convénio, para fins de instalação e 
operação de sistema de videomonitoramento em vias públicas, à prévia
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autorização legislativa. Ingerência indevida que malfere os princípios da 
independência e harmonia entre os Poderes. A deliberação sobre tal 
matéria é de iniciativa exclusiva do Executivo. Sanção que não convalida o 
vício de iniciativa. Presença de vício de inconstitucionalidade formal 
insanável, por afronta aos artigos 10, 60, inciso II, alínea d, e 82, incisos III, 
VII e XXI, todos da Constituição Estadual combinados com o artigo 2& da 
Carta Federal. JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO. UNÂNIME. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade N2 70050620251, Tribunal Pleno, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/12/2012) (grifou-se)

Destarte, infere-se ilegítima a iniciativa do Legislativo para o projeto de tei 
examinado, o que por si só já dispensa de outras análises materiais.

Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do Projeto de Lei 
analisado pela via da iniciativa parlamentar, por se referir a matérias de competência 
reservada ao Executivo no Município, contrariando, assim, o princípio da independência e 
harmonia entre os Poderes Municipais, as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do 
Município, além da orientação jurisprudência!.

Hl.

Por ser meritório, a título de sugestão, pode-se adaptar o texto da 
proposição e propô-la sob a forma de Indicação ao Executivo, nos termos do Regimento 
Interno da Câmara Municipal, pois assim o Vereador preserva a autoria da proposição 
legislativa perante o agente político que detém competência para a matéria.

O IGAM permanece à disposição.

#

Roger Araújo Machado
OAB/RS 93.173B 
Consultor do IGAM

Brunno Bossle
OAB/RS 92.802
Supervisor de Processos do IGAM
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO OE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 083/2019 
Projeto de Lei: 033/19 
Autor: Janete Ro$$
Ementa: Dispõe sobre a criação do programa "FARMAPET", que visa coletar, 
recondicionar, armazenar e distribuir medicamentos veterinários no âmbito do município 
de Carazinho.
Relator: João Pedro Albuquerque

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria da Vereadora Janete Ross, 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 sobre viés de interesse coletivo, na forma em que se 
apresenta, observada a orientação técnica do IGAM acostada aos autos, 
sugerimos que seja transformado em indicação ao Executivo.

4. Por tal razão, VOTA o Relator contrário ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores Votaram de acordo com o Relator.

Sala de Reuniões AntônioJrioório Bervian, /S de maio de 2019.

lor Gilson Haubert 
Presidente

Vei

VereadofTeri

Vereador
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 080/2019 
Projeto de Lei: PLL033/19 
Autor: Janete Ross
Ementa: Dispõe sobre a criação do programa "FARMAPET", que visa coletar, recondicionar, 
armazenar e distribuir medicamentos veterinários no âmbito do município de Carazinho.
Relator Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria da Vereadora Janete Ross, 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 ilegítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela inviabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

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

Sala de Reuniões Antônio Libório Servian, 16 de maio de 2019.

Vereador Gian Pedroso 
esidente/^

/i Vieira
ice Préíidente

/
//

//

apMarfeíTH
Secretário

Vepea' oppen
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(X ) Solicitação Protocolo n°: 26705 
Em: 20/05/2019 - 14:00:09

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita Retirada

PLL 033/19

Dispõe sobre a criação do programa "FARMAPET", que visa coletar, recondicionar, armazenar e 
distribuir medicamentos veterinários no âmbito do município de Carazinho.

Sala Antônio Libório Servian, em 20 de maio de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

N°: Hora:


