
PARECER Nº. 78/2019

OBJETO:  PROJETO  DE  LEI  Nº  28/2019  – INSTITUI  O  PROGRAMA DE
VALORIZAÇÃO DE PROTETORES E CUIDADORES DE ANIMAIS DE RUA
OU  ABANDONADOS  NO  MUNICÍPIO  DE  ITAPOÁ  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Ao  serem  incumbidos  de  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº.  28/2019,  que  institui  o
Programa  de  Valorização  de  Protetores  e  Cuidadores  de  Animais  de  Rua  ou
Abandonados no Município de Itapoá e dá outras providências, o qual deu entrada na
Casa  no  dia  22  de  abril  do  corrente  ano e  encaminhado  para  análise  das  Comissões
Permanentes,  estas  se  reuniram  no  dia  09  de  julho,  sob  a  presidência  da  Vereadora
Janayna, a qual solicitou à Servidora Sybelle que realizasse a leitura do Projeto de Lei nº
28/2019 e de seus anexos. Após a leitura, a Presidente colocou em discussão o Projeto, o
qual consta  em anexo,  para apreciação, o Parecer Jurídico do Poder  Legislativo,  com
parecer  favorável.  O  presente  projeto  tem  por  objetivo  a valorização  do  papel
desempenhado pelos protetores e cuidadores de animais que, voluntariamente, se dedicam
à causa dos animais abandonados e sem donos de seus bairros e comunidades.  Ainda,
destacam-se os dispositivos previstos na Lei Orgânica do Município de Itapoá, conforme
citados no Parecer Jurídico do Poder Legislativo, conforme segue:

Lei Orgânica de Itapoá 

Art. 13. Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que lhe
couber;
[…]
XXVI - dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura
de  animais,  com  a  finalidade  precípua  de  controlar  e
erradicar  moléstias  de  que  possam  ser  portadores  ou
transmissores;

Art.  15.  Compete  ao  Município  suplementar  a  legislação
federal  e  estadual,  no  que  couber  e  naquilo  que  disser
respeito  a  seu  peculiar  interesse,  visando  adaptá-la  à
realidade e às necessidades locais, em especial para:
[…]
IV  -  dispor  sobre  registro,  a  vacinação  e  a  captura  de
animais;

Art.  210.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial  à sadia qualidade de vida,  impondo-se ao Poder
Público Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§2º Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao
Poder Público: 
VII  -  proteger  a  fauna,  a  flora,  as  margens  dos  rios,
manguezais e praias,  vedadas na forma da lei,  as práticas
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que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade;

Assim,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as  dúvidas,  a
Presidente  coloca  em  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  28/2019,  e  os membros  da
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os  membros  da  Comissão  de
Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os
membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, são de parecer favorável
ao Projeto de Lei nº 28/2019.

É O PARECER
                                                                                               Plenário, 09 de julho de 2019.
    
         COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
            

                                                            
         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                     
                                                
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                
Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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