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Cria o Conselho Municipal de Proteção
Animal de Porto Alegre (pompa) e altera o
art. 6' e revoga os ans 7' e 8' da Lei
Complementar n' 696, de 4 de junho de
2012 -- que cria o Fundo Municipal dos
Direitos Animais (FMIDA) e institui seu

conselho gestor.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marmelo Sgarbossa.

A presente proposição visa criar o Conselho Municipal de Proteção
Animal no âmbito do Município de Porto Alegre.

Apresentada pelo nobre colega, vereador Marmelo Sgarbossa, o
presente Prometo de Lei, após tramitar na Seção de Comissões desta Câmara, com
fundamento art. 35, inciso 1, do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre,
veio encaminhada à CUTHAB, para apreciação termínativa no âmbito das
Comissões Permanentes.

E o relatório

No que respeita a esta CUTHAB, como referido anteriormente, o
exame deve ocorrer sob a estrita ótica das competências previstas no artigo 35, 1 do
Regimento Intimo desta Casa Legislativa de Porto Alegre. Trata-se de Projeto de
Lei que visa criar o Conselho Municipal de Proteção Animal no âmbito do
Município de Porto Alegre.

Antes de tudo, este Prometo de Lei busca concretizar a importância
dada aos animais em nossa legislação e encontra-se em consonância com as
competências atribuídas ao Município. Nossa Constituição Estadual, em seu art. 13
assim dispõe:

,{rt. 13. É competência do Município. além da prevista na
Constituição Fedelat e ressatvada a do Estado:
r J
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r - Promover a proteção ambierltal, preservando os mananciais e
coibindo práticas que ponham enl risco a função ecológica da
.Ihuna e da Porá, provoquent a extinção da espécie ou submetem os
animais à crueldade :

Tal artigo da Constituição Estadual guarda certa simetria com o art
225, Vll, da Constituição Federal, senão vejamos:

'At-t. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamertLe
equilibrado, ben't de uso comuttl do pox70 e essencial à sadia
qualidade de vida, itnportdo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de de.kndê-lo e preserv(It-to para as presentes e /usuras
gerações .

$ 1'. Pcna assegurar a elelividade desse direito: incumbe ao Poder
Público:

vll - proteger a fauna e a Porá, vedadas, na Jotma da lei, as
pt'éticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquetn
a extinção de espécies ou submetem os animais a crueldade.
Regulamento)

Por sua vez, a Lei Orgânica de nosso Município assim prevê

Art. 9'- Compete ao Município, no exercício de sua autonomia

Xl- dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais*
vedadas quaisquer práticas de tratamento cruel;

Sabendo-se de tais posicionamentos legislativos, importante ainda é
ressaltar a questão social, afinal, o abandono de animais é um problema em nossa
cidade, não apenas pela questão atinente à saúde pública, mas principalmente por
conta do sofrimento destes animais, vítimas de maus tratos, fome e intempéries
climáticas. As ações protetivas, neste sentido, seguem as regras sanitárias
preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-
Americana de Saúde e pelo ]nstituto Pasteur, por atuarem no contro]e popu]aciona]
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de cães e gatos e a educação da sociedade para a assimilação de preceitos básicos a
serem observados por quem mantém a guarda de animais.

De outra sorte, a criação do Conselho efetiva a participação popular na
apresentação de propostas e resolução de problemas relativos ao tema. Neste
sentido a Constituição Federal prevê a participação Popular, dispondo no art. 37 !
3

A lei disciptittará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta.

Já a Lei Orgânica assim dispõe sobre o tema

'Art. 6'. O Município promoverá vida digna aos seus habitantes e
será administrado com base nos seguintes compromissos
ftlndamentais:

r-

r/-

r//.

fv.

w-

r...J
Participação popular nas decisões,

A Procuradoria desta Casa opinou pela existência de óbices à
tramitação do Prometo (fls. 14). Da mesma forma a CCJ, alegando que tal matéria é
de competência Privativa do Prefeito. O autor apresentou contestação. Com razão o
autor, especialmente porque esta Casa já aprovou, por unanimidade em Plenário, o
Prometo de Lei que criou o Fundo Municipal de Segurança Pública, que se
assemelha ao presente Prometo.

Desta feita, não havendo qualquer óbice de cunho meritório e,
restando evidente a legitimidade da proposição legislativa ora analisada, esta
Comissão, no âmbito de sua competência, manifesta-se pela aprovação do Prometo.

Sala de Reuniões, 1 5 de fevereiro de

Vereador Roberto Robaina,
Vice-Presidente e Relator.
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Vereador Dr. Goulart dente Vereador Pa«ljE15@Motorista
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