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Proíbe a caudectomia e obriga os
consultórios, as clínicas e os hospitais
veterinários a afixarem, em sua sala de
recepção, cartaz informando essa proibição.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Rodrigo Maroni, e a Emenda n' 01, de autoria do vereador Alex
t'baga.

Em parecer prévio, a Procuradoria (n' 170/16) manifestou que a
matéria se insere no âmbito de competência municipal. Contudo, na sua leitura, o
Projeto contém conteúdo normativo que viola os preceitos do artigo 24, inciso VI,
e do artigo 30, inciso 1, da Constituição da República.

Encaminhado à CCJ, esta, em seu parecer (n' 146/]6) manifestou-se
de maneira contrária à Procuradoria, apontando que, em sua leitura, não há óbice
de natureza jurídica para a tramitação do Prometo, pois o mesmo visa
complementar, no âmbito municipal, a legislação federal existente sobre o tema.
não gerando assim violação da mesma.

A CEFOR, em seu parecer (n' 098/16), por entender tratar o Prometo
de matéria meritória, opinou pela sua aprovação.

Dando seguimento a sua tramitação, por força do artigo ]08 do
Regimento Interno, o Prometo foi arquivado em 04/01/17. Em l0/04/17, a partir de
requerimento apresentado pelo vereador autor, o Prometo voltou a sua tramitação.

Encaminhado então à CUTHAB, em seu parecer (n' 026/17), esta
manifestou-se pela aprovação do Prometo.

Na CEDECONDH, através de requerimento -- deferido pelo
presidente da Comissão -- do vereador Prof. Alex Fraga, foi anexado ao Processo
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(fl. 29), a Resolução n' 1.027 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que
proíbe, dentre outras, a prática de caudectomia.

Após esse procedimento, a Comissão emitiu parecer (n' 038/1 7) pela
aprovação do Prometo, amparando-se tanto no artigo ] 3', inc. V, da Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul, que atribui aos municípios a competência de coibia
práticas que, dentre outras coisas, submetam os animais à crueldade.

Dando seguimento ao seu trâmite, foi juntada ao processo a Emenda
n' 01 de autoria do vereador Prof. Aiex Fraga que visa alinhar o Projeto à
resolução n' 1.027 do CFMV, que proíbe além da caudectomia, a conchectomia e a
cordectomia em cães e a onicectomia em felinos.

A COSMAM, em seu parecer (n' 01 5/17), opinou pela aprovação do
Prometo e da Emenda n' 0 1 .

Novo encaminhamento à CCJ para que esta se manifestasse quanto à
Emenda n' 01 . Na ocasião, o relator Dr. Thiago Duarte, fez Pedido de Diligência à
CRMV/RS para que esta prestasse esclarecimentos atinentes a pontos do Prometo.

Em 01/03/19 o então presidente da CCJ, vereador Ricardo Gomas,
declarou prqudicado o Pedido de Diligência que ainda não havia sido respondido,
uma vez que o vereador requerente renunciou ao mandato para que assumisse
posto de Deputado Estadual na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul.

Distribuído então para o Re]ator, no parecer (n' 095/]9) a CCJ
manifestou-se pela inexistência de óbice à Emenda n' 01 .

É esse o relatório, passo a opinar

Entendemos que a matéria do Prometo em si, é meritória e, por isso,
válida que seja apreciado o seu mérito por meio de debates no Parlamento.

Ressalvo, porém, que o artigo 2' em sua redução original acaba por
obrigar afixação de cartazes em estabelecimentos (consultórios, clínicas e hospitais
veterinários) o que, ao nosso ver, não é algo efetivo e nem positivo, pois gera uma
interferência por parte do poder Público na ativldade e livre iniciativa desses
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estabelecimentos

Ao mesmo tempo, a Emenda n' 01, ao nosso ver, contém problema
técnico de redação. Em seu artigo 4', ao retirar do artigo 2' a parte que obriga a
aHlxação de cartaz prevista na redação original do Prometo, seu conteúdo torna-se
idêntico ao artigo I' da Emenda, de modo que torna vazia sua inclusão.

Como resultado, seriam geradas dúvidas na interpretação da redação
do que exatamente está sendo proposto, impactando negativamente no próprio
debate em torno do tema.

Entendemos assim, pela rejeição do Prometo e da Emenda n' 01

Sala de Reuniões, 10 de maio de 2019.
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Aprovado pela Comissão em .:g/.05 .7q

Vereador AirtlâãlÍlfl&o -- Presidente

Vereador Idenir Cecchim Vereador Mauro Pinheiro
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