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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. 

 

 

Determina a inclusão de conteúdo curricular acerca das diretrizes da proteção, dos direitos e do bem-
estar animal, como tema transversal, nas disciplinas ofertadas na rede municipal de ensino.

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 56, inc. IX, e do art. 58, inc. VI do § 2° e § 3º, da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre – LOMPA -, o Projeto em Epígrafe de autoria da Vereadora Lourdes
Sprenger. 

O mencionado Projeto de Lei, preliminarmente, examinado pela douta Procuradoria desta casa que, manifestou-se
no sentido de que a matéria em epígrafe,  vislumbrou óbice Jurídico para tramitação do Projeto.

é o relatório 

A matéria em analise, trás de acordo com o Ministério da Educação (MEC), os temas transversais na educação
estão voltados para a compreensão e para a construção da realidade social, dos direitos e da responsabilidade
relacionados com a vida pessoal e coletiva e, com isso, significa que devem ser trabalhados, de forma transversal,
nas áreas ou disciplinas já existentes.

Nessa linha, é totalmente cabível a inclusão do tema “proteção, direito e bem-estar animal” no aprendizado de
crianças e jovens, tendo em vista que a presença dos animais em nossas comunidades é uma realidade, uma vez que
estão presentes tanto dentro de residências quanto nas ruas, fazendo parte de nosso cotidiano e, portanto,
merecendo guarida e proteção conhecidos e preservados.

Assim, a matéria está alicerçada no que dispõe o art. 30 incisos I e II da CF, bem como, art. 55 da Lei Orgânica
Municipal e o art. 215, inc. IV, do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre.

Isso posto, concluímos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cassio de Jesus Trogildo, Vereador, em 08/09/2020, às
10:11, 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 0163593 e o código CRC EADAF397.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 004.00020/2020-39 SEI nº 0163593
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 155/20 – CCJ contido no doc 0163593 (SEI nº 004.00020/2020-39 – Proc. nº
0316/19 - PLL nº 147), de autoria do vereador Cassio Trogildo, foi APROVADO durante Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  08 de setembro de
2020, tendo obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Ricardo Gomes: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
08/09/2020, às 15:17, 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 0163655 e o código CRC D95C0607.

Referência: Processo nº 004.00020/2020-39 SEI nº 0163655
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