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Cria o Conselho Municipal de Proteção
Animal de Porto Alegre (Compa) 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 (FMDA) e institui seu
conselho gestor.

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

Instada a oferecer parecer prévio (fls. 14), a Douta Procuradoria desta
Casa, manifesta-se no sentido de que a proposição encontra fundamento na
Constituição Federal, art. 30, inciso 1, sendo de competência municipal legislar
sobre assuntos de interesse local.

Contudo, explicitou a Procuradoria, por dispor sobre criação de órgão
público (conse[ho municipal) e imp]icar interferência na gestão público executiva,
tal matéria (estrutura e funcionamento administrativo municipal) é de competência
privativa do Prefeito, nos termos do art. 94, IV e Vll da Lei Orgânica.

Tendo por base o arrazoado supracitado, concluiu a Procuradoria desta
egrégia Casa pela existência óbice jurídico à tramitação da matéria.

Após, seguindo os trâmites legislativos o presente expediente foi
remetido à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) fls. 16/1 8, manifestando-se
pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

Suscitou a CCJ, além dos fundamentos trazidos à baila pela
procuradoria, o artigo 2 da Constituição Federali, que em suma, trata da separação
dos poderes municipais (Legislativo e Executivo), juntou jurisprudência do TJ/RS

l Art. 2' São Poderes da União, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo. o Executivo e o Judiciário
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sobre casos semelhantes, e no mérito, concluiu pela existência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação da proposição ora em análise.

Em curso regimental, o prometo em análise foi encaminhado ao autor.
Vereador Marmelo Sgarbossa, para que forte no artigo 56 do Regimento CMPA,
apresentasse contestação ao parecer formulado pela CCJ (fls. 19).

Dentro do prazo legal, o vereador proponente, apresentou contestação
(fls. 20/23) à Comissão de Constituição e Justiça, sob argumentos, em síntese, de
que a matéria é de relevante interesse social por promover uma interlocução entre
sociedade civil e poder público sobre políticas públicas destinadas a proteção e a
defesa animal.

Seguindo, o contestante aportou que esta Câmara aprovou por
unanimidade em Plenário, sem parecer contrário da CCJ, o prometo de incíativa do
presidente da Casa à época, Vereador Cassio Trogildo, que criou o Fundo
Municipal de Segurança Pública, fundo de natureza especial, seme]hante ao que se
propõe o PLCL em apreço.

Trouxe ainda, doutrina sobre o tema por
ensinadas pelo Iminente Jurista Hely Lopes Meirelles
Suprema Corte.

intermédio de lições
e jurisprudências da

E o relatório

Há que se considerar o parecer prévio da Procuradoria deste

Legislativo e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) quanto ao
prometo e também a contestação apresentada pelo vereador proponente as quais
apontaram óbice de naturezajurídica para a tramitação do Prometo.

Da mesma sorte, em outras oportunidades, esta Comissão; já tinha
entabulado parecer fls. 29/31, relatoria deste mesmo vereador, assentando

posicionamento no sentido da existência de óbice jurídico à tramitação do prometo,
tendo como alicerce a fundamentação apresentada pela Procuradoria e CCJ.

Ademais, no que pese a competência desta Comissão, artigo 37 do
Regimento da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, sob a ótica da Inciso l,
aliena "f", no corpo do prometo em análise não restou evidenciado de qual receita
será amortizada as despesas decorrentes da execução da lei em caso de aprovação.
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Apenas foi redigido de forma genérica o art. 7' do PLCL que: ''As
despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar deverão constar de
Diretrizes Orçamentárias do exercício seguinte a data de sua publicação''.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Douta
Procuradoria, pela CCJ e parecer anterior, devidamente aprovado por esta
Comissão, este Relator tem no mérito ao que compete a análise desta Comissão,
entendimento desfavorável à aprovação do Projeto.

Diante do exposto, somos pela rejeição do Prometo

Sala de Reuniões, 08 de março de 2019

Vereadorj#lÍlglürronato.
Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em O'?. O'q. I'l

Vereador Felipe Camozzato Vice-Presidente

Vereador'Mouro Pinheiro
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