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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 035.00029/2021-08
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 035.00029/2021-08

  

 

Altera o caput do art. 3º e inclui inc. VIII
no caput do art. 2º e § 2º no art. 8º,
renumerando o parágrafo único para § 1º, todos
na Lei Complementar nº 694, de 21 de maio de
2012 – que consolida a legislação sobre criação,
comércio, exibição, circulação e polí�cas de
proteção de animais no Município de Porto
Alegre e revoga legislação sobre o tema –, e
alterações posteriores, definindo o regime
jurídico especial a animais domés�cos de
es�mação, incluindo no rol de prá�cas
consideradas como maus tratos aos animais as
constatações da Resolução nº 1.236, de 26 de
outubro 2018, do Conselho Federal de Medicina
Veterinária, e ampliando a legislação a ser
aplicada para fins de proteção aos animais.

 

  

Vem a este Relator, para parecer conjunto às comissões: CCJ, CEFOR, CUTHAB, CEDECONDH, o Projeto de
Lei Complementar em epígrafe da Vereadora Lourdes Sprenger.

 

I. RELATÓRIO

A procuradoria da casa não vislumbra manifesta incons�tucionalidade ou ilegalidade que impeça nessa
fase inicial a tramitação da proposta em questão. Sugere apenas no que concerne a previsão de se
considerar também maus-tratos a animais as constatações relacionadas na Resolução nº 1.236, de 26 de
outubro 2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que se exclua a referência uma vez que se
está reproduzindo o texto da resolução ou não se reproduza o texto da resolução atendo-se apenas a



referência/adoção da resolução 1236/18. É que no caso de futura alteração da Resolução (ou revogação)
a formula proposta na redação do projeto ensejará dúvidas sobre a aplicação do disposi�vo proposto.

Por fim, concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da proposição e
salienta a sugestão referente à resolução nº 1.236, de 26 de outubro de 2018, conforme citado acima.

É o sucinto relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente matéria objeto da proposição da nobre Vereadora, em seu mérito, não há duvidas sobre sua
importância para o município, pois este dará maior abrangência às polí�cas de proteção aos animais no
Município de Porto Alegre.

Na que tange a cons�tucionalidade, legalidade e organicidade, acompanhamos o parecer da
procuradoria da casa, que prevê atribuição ao legislador para propor tal matéria. O inciso I do art. 30 da
CF, aduz que cabe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

Já o art. 55 e seu parágrafo único da LOMPA, prevê que cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos
de interesse local, bem como em defesa do bem comum, a Câmara Municipal se pronunciará sobre
qualquer assunto de interesse público.

A emenda de nº 01 incluída pela autora da matéria também se insere nos disposi�vos cons�tucionais e
orgânicos mencionados acima. Além disso, adequa a matéria conforme apontamento sugerido pela
procuradoria da casa em referencia à resolução nº 1.236, de 26 de outubro de 2018.

 

III. CONCLUSÃO

Portanto, este relator se manifesta pela inexistência de óbice jurídico ao projeto e a emenda de nº 01 no
que tange sua cons�tucionalidade, legalidade ou organicidade. Em seu mérito, apontamos
pela aprovação do projeto e emenda de nº 01.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 07/07/2021, às 13:55,
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 0252479 e o código CRC 366BEEFA.

Referência: Processo nº 035.00029/2021-08 SEI nº 0252479

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 045/21 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/COSMAM con�do no doc
0252479 (SEI nº 035.00029/2021-08 – Proc. nº 0400/21 - PLCL nº 017), de autoria do vereador Claudio
Janta, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada pelo Sistema
de Deliberação Remota no dia 07 de julho de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
07/07/2021, às 22:05, 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 0252807 e o código CRC 1AAF565C.

Referência: Processo nº 035.00029/2021-08 SEI nº 0252807

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

