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PARECER CEFOR

PROCESSO Nº: 087.00181/2019-16

 

Vem a esta Comissão, para parecer, projeto de lei, do Vereador Roberto Robaina, que pretende criar o
“Programa de Proteção de Animais de Rua e Abandonados e determina a concessão de desconto ou a isenção
de tributos para o contribuinte que colaborar com o Município de Porto Alegre para a consecução desse
Programa”. O supracitado projeto de programa visa proporcionar ações de controle reprodutivo de cães e
gatos e à promoção de medidas protetivas por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica: adição
e de campanhas educacionais para a conscientização pública acerca da relevância das temáticas às quais se
refere.

Na justificativa do projeto de lei é apontado, pelo vereador proponente, a conforme trecho extraído da
avaliação da procuradoria desta casa é citado a Declaração Universal do Direito dos Animais, da UNESCO,
bem como abordado a relevância do controle de animais como questão de saúde pública, com dados da OMS
a respeito. Afirma que a iniciativa não gera impacto relevante no orçamento municipal, porque haverá
geração de economia nos gastos de manutenção de canis públicos e congêneres.

Em análise de constitucionalidade, por parte da procuradoria desta casa legislativa, foi proferido parecer
contrário, indicando óbice de natureza jurídica para tramitação do projeto. Assim, considerando os
apontamentos assinalados pelo procurador, o Vereador Roberto Robaina apresenta a emenda n° 01 ao
projeto, realizando as adequações que achara necessárias para garantir a constitucionalidade do projeto.
Após, o projeto tramitou por outras comissões temáticas para análise legislativa.

Tem-se que o projeto é meritório, realizando uma visão de cuidado e preservação ambiental e animal, criando
um programa de fomento às boas práticas. Indica, ainda, que essa ações, que se pretende estimular, através
de estímulo fiscal, terá efeito prático muito baixo, considerando a economia que o município teria nas demais
políticas públicas que o programa alcançaria.

Considerando a saúde financeira do município, bem como a meritosa ação de fomento de boas práticas
ambientais e de proteção animal, sou favorável à aprovação do presente projeto de lei e da emenda de nº 01.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
19/04/2022, às 08:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0369776 e o código CRC AEB2FCA3.

Referência: Processo nº 087.00181/2019-16 SEI nº 0369776
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 070/22 - CEFOR con�do no doc 0369776 (SEI nº 087.00181/2019-16 – Proc.
nº 1374/18 - PLL nº 167) ao Projeto e à Emenda nº 01, de autoria da vereadora Bruna Rodrigues foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de abril de 2022,  tendo ob�do
02 votos FAVORÁVEIS, 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto e da Emenda nº 01

 

  Vereador Mauro Zacher – Presidente: NÃO VOTOU

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  NÃO VOTOU

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 25/04/2022, às
10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0371484 e o código CRC E29A2E28.

Referência: Processo nº 087.00181/2019-16 SEI nº 0371484
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