
J
4

C â.moro gvlunictp a [ fe lvl- airtp orã

Apresentamos à consideração dos nobres edis, o incluso projeto de lei, qru'e Instittti,

no âmbiro tio Município de Mairiporã, os animais pertencentes à classe da Fauna Doméstico'

Na certeza de podermos contar com a imprescindível atenção e colaboração de

vossas excelências, com a aprovação unânime do referido projeto, subscrevetno-nos'

lEstafo fe São Qaufo

Nobres Pares.

Atenciosamente,

DORIED
V

Rede Sustentabilidade

As Suas Excelências os Senhores.

Vereadores da Câmara Municipí; le Mairiporã

Mairiporã. 20 de fbvereiro de 2020.
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Ão »n Morlvos

Senhor Presidente.

Considerando o inciso IV do artigo 2" (segundo) da IN no 7 de 2015 do IBAMA, animais

da fauna domestica são aqueles que as ãaracterísticas biológicas, comportamentais e fenotípicas

loram alteradas por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento

zootécnico, tornando-as em estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável,

mas diÍbrente da espécie silvestre que oS originou, e ainda considerando a IN no 7' em seu artigo

5o (qr-rir-rto), os empreendimentos que utilizem da fauna domésticapaÍa os fins designados na

mesma instrução normativa não carecem de autorização, nos termos da IN n' 7;

Considerando a Lei Complementar no 140, de 8 de dezembro de 2011 (Federal), que em

seu artigo 9. (nono) estabelece, nos incisos II, III e XIII, que a gestão dos recursos ambientais' tais

como a forrnulação de políticas municipais de meio ambiente e o controle. licenciamento e

autorização de empreendimentos são competidos ao município, nos termos da t'C no 140;

considerarrdo os incisos I e II do artigo 30 da constituição federal, que compete aos

municípios legislar sobre assuntos de interesse local, e ainda, suplementar as legislações estadual

e Í'ederal, no que couber;

considerando ainda a ausência de uma lista por parte do governo estadual sobre quais

animais enquadram-se na lista estadual da fauna doméstica (nos termos da IN n" 7 de 2015 do

IBAMA).

EDUCACÃO AMBIENTAL

A Constituição f-ederal promulgada em 1988 estabelece em seu artigo 225, que "Todos têm

direito ao nteio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações"'

Portando, a educação ambiental é uma ferramenta de grande importância dentro de

qualquer pro.ieto que visa a conservação do meio ambiente e sua execução e determinante para o

sucesso da missão de proteger a fauna e a flora'

Neste contexto, um dos objetivos secundários e o desenvolvimento de programas de

educação ambiental, contemplando ações a serem definidas em conjunto com a secretaria do Meio

Ambier-rte e demais entidades interessadas, devendo proporcionar às pessoas, grupos ou segmentos

sociais. ações com iniciativa ao respeito pelos animais, o que poderá ajudar na diminuição das

práticas que subrnetaln oS animais a crueldade, maus tratos, abandono' na redução do tráfico da

fàuna no qual coloca em risco a extinção das especies ou a destruição/redução da fauna' pois

somente depois de despertarmos essa consciência ecológica, poderemos então difundir as práticas

conservaciot-tistas.
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prontover capacitação e aprimoramento profissional trata-se de uma das grandes tendências

nas entpresas qLle visam elevar a perfbrmance de seus resultados.

A capacitação deverá relacionar-se com planejamento e a realizaçáo de pesquisas ex situ,

proporciopando uma formação crítica, formando profissionais capacitados para atuar na

manutenção. maneio e clínica de animais em cativeiro, bem como no desenvolvimento de estudos

clas diÍ-ereltes especies de repteis,.iuntamente cort a identificação, classificação e conservação dos

espécimes pretendidos para criação, permitindo estudos comportamentais, fisiológicos'

patologicos. fàrmacológicos, sen-riológicos, parental e no desenvolvimento dos filhotes em

cativeiro nas várias fases do ciclo vital, entre outras áreas de conhecimento

PESO UISAS E ODUCÔE SC CAS

A pesquisa e muito importante, mas igualmente necessária e a divulgação destes

conhecimentos produzidos. A publicação cientíÍica, dentre as várias atividades, merece notável

destaque, pois é através dela que o conhecimento produzido no criadouro e difundido e

democratizado para toda comunidade/sociedade. Afinal, o conhecimento científico não se resufile

na descoberta de soluções e fàtos llovos, mas tambem em sua publicação e divulgação.

A importância em desenvolver metodos na criação em cativeiro aumenta ainda mais,

considerando-se o crescente número de espécies ameaçadas no mundo e o interesse em formação

de bancos de germoplasma de animais silvestres (Wilclt,l989), entre outros motivos' A reprodução

de repteis brasileiros, por Sua vez, ainda e muito pouco explorada, com poucas informações e

publicações sobre as especies nativas. No entanto, países ao redor do mundo criam e inclusive já

dontesticaram boa parte das especies brasileiras de interesse comercial'

Esta carência de produções científicas brasileiras ligadas à reprodução de repteis e muito

escassa, em parte devido às dificuldades burocráticas necessárias para amanutenção e reprodução

em cativeiro ou pela ausência de uma população cativa'

A produção científica apresenta-se como uma atividade que geru a construção de ideias' a

inovação e a ampliação da pesquisa, a disseminação do conhecimento e maior divulgação das

especies brasileiras de repteis e sua valorização. Seu papel é o de propagaÍ e consolidar

cientificamente o conhecimento em todos os ramos da ciência por meio de estudos e pesquisas

acadêrnicas, Sendo um veículo importanÍe para disseminar o conhecimento científico na

propagação deste atraves de publicações em periódicos, congressos, livros, revistas especializadas'

levando as pesquisas a fóruns nacionais e internacionais para debate público, relatando os

resultados e os impactos gerados pelas investigações científicas na realidade local/regional" enf-tm,

possibilitando investinlentos na conservação de algumas espécies de repteis'

Neste contexto. as atividades de pesquisa em um criadouro cumprem a função básica de

instituição geradora de conhecimento. atendendo às demandas da sociedade e da comunidade

E stofo [e Sõo Qaufo

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
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cientíÍlca. pois inclui liúas de pesqr"risas desenvolvidas e/ou relacionadas com algum aspecto da

biologia dos animais. versando principalmente sobre os repteis. abrangendo as áreas de história

patural e ecologia, taxonomia e sistemática, manejo e manutenção de animais em cativeiro'

rrrorfblogia e ação biológica de genetica e biologia molecular.

BENE ECO OE

Estirna-se que o comércio ilegal de animais silvestres movimente anualmente de l0 a 20

bilhões de dólares no mundo (Webb,200l), sendo que o Brasil participa em torno de l0 a l5o/o

deste valor (Lopes, 2000). Portanto, a criação em cativeiro encontra um grande mercado

consumidor, uma vez que em muitos casos a demanda acaba sendo suprida pelo comércio ilegal'

Segundo cálculos da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de

Estinração (Abinpet), a indúrstria pet brasileira foi responsável por um faturamento de mais de R$

19.2 bilhões em 2016, terceiro lugar absoluto no mercado mundial, atrás apenas dos Estados

Unidos e Reino Unido. Segundo um levantamento reahzado em 2013 pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 132,4 milhões de animais de estimação em seus

domicílios. sendo 2,21 milhões de pequenos animais, como répteis (iguanas, cobras e lagarlos) e

mamíÍêros (ratos, chinchilas, coelhos e porquinhos)'

Mesmo mediante a crise financeira vivida pelo Brasil, esse mercado prevê um crescimento

de 6,6oÁ esse ano (Vet Smart,2016).lmprescindivelmente essa atividade contribui e muito para a

geração de empregos e para o sucesso de nossa balança comercial na geração de bens ou de valor

na economia.

Diapte dessa realidade. a criação e a comerci alizaçáode animais domesticos e seus produtos

sào segurantente uma ativida<ie econômica a ser considerada e respeitada, pois fàvorece a criação

de um mercado ulilateral para os produtos da fauna brasileira originados do manejo sustentável,

com geração de renda no País e sobretudo de maneira legal, conforme preceitua o que ficou

estabelecido como compromisso brasileiro na Agenda 2l (MMA,2017).

A atividade de criação e comercializaçáo de repteis gera empregos diretos e indiretos. com

prodr.rção de bens. produtos e serviços. Envolve o aumento na oferta de empregos no comércio

local ou regiopal, na produção e venda de materias ou serviços voltados para esses tipos de animais'

Estimula a abertura de lojas especializadas, envolvendo também fabricantes e vendedores de

insurrros. como gaiolas/terrários, substratos, comedouros, bebedouros e outros acessórios' Fazcom

qure a ipdústria de alimentação animal desenvolva alimentos específicos e suplementos vitamínicos

para esse segmellto.

Esses belefícios proporcionam Lutl acréscimo adicional de tecnologias e recursos para o

nrercado cle produtos originados da fàuna silvestre, que envolve a produção de animais e a sua

criação. recria e manutenção em cativeiro, gerando tributos vindos desta criação e comercializaçáo'

pocleldo ser revertidos para maiores ações de fiscalização contra atividades irregulares, entre

()utros.
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Envolve setores acadêmicos das fàculdades de Biologia, Veterinária e Zootecnia, passando

a Íbrntar proÍissionais com especialidades nesta área, que se dedicam ao estudo de forma a

fbrnecerem dados e elementos para publicações, assim como no desenvolvimento de sites

específicos e comunidades virtuais sobre assuntos ligados à herpetocultura. Favorecem clínicas e

laboratórios com a realizaçáo de consultas e exames para identificação e tratamento de doenças e

seLrs respectivos segmentos. propicia a realização de cursos extracurriculares oferecendo

aperf'eiçoantento e orientações de manejo, ambiente de criação, nutrição, biologia aplicada, entre

outros. assim conlo saber abordar. conter, examinar, tratar e manter internado estes pacientes tão

di t.erentes dos animais domesticos convencionais'

BENEFÍCIO AMBIENTAL

Dentre os fatores que contribuem para o desaparecimento das espécies, podemos citar a

destruição de seus habitats atraves da exploração econômica descontrolada, a crescente ocupação

humana e o tráÍ-rco de apimais silvestres, que por sua vez tem um papel relevante (Le Duc,1996)'

E fato que a maior demanda da população de animais silvestres ainda é atendida pelo

tráfico. quer seja o animal vivo ou seus produtos e subprodutos. Muitas vezes eSSaS pessoas

desconhecent a crueldade que esses animais sofrem até chegarem em Suas casas' Como não há

conscientização sobre transmissão de doenças, alimentação e manejo correto destes animais' os

proprietários. por desconhecer estas informações, causam inúmeros problemas de saúde e até maus

tratos em seus animais de maneira involuntária'

Uma das estratégias mais dinârnica para coibir o tráfico de animais silvestres é fomentar a

criação cornercial, e assim fornecer para o mercado consumidor animais de alta qualidade

provenientes de criadouros devidamente legalizados junto ao IBAMA. Tais criadouros cumprem

tanrbem outra importante função na cadeia do tráfico, que é receb er, ttatar e manter em condições

adequadas especimes provenientes de apreensão que não possuem condições para soltura, sendo

as matrizes e reprodutores que irão compor o plantel de tais criadouros'

Conr a alternativa de compra de um animal com origem legal, o consumidor tem o direito

de optar em escolher um animal docil e com atestado de saúde, diminuindo assim o interesse por

a,imais ilegais por parte de pessoas honestas que querem mantê-los, contribuir para a preservação

das especies e combatendo o tráfico de animais silvestres. Além disso, torna-se fundamental o

e.ga.iamento de toda sociedade em adquirir animais de criadouros legalizados, contribuindo,

assinr, para que não exista a retirada de animais danatureza de forma ilegal. Este e o antídoto

principal contra o tráfico de animais.

Alem de evitar a retirada discriminada destes animais da naÍureza, a ciaçáo comercial em

cativeiro visa Íàvorecer a conservação e recuperação de espécies. Manutenção dos processos

ecológicos e anrbientais, garantindo a integridade dos ecossistemas e a conservação das especies

que cornpõem a nossa biodiversidade, com melhor conhecimento das espécies e entendimento de

suas inter-relações com o ambiente, por n-reio dos estudos taxonômicos' biogeográficos e

ecológicos. garantindo a não extipção das especies utilizadas.
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Outro 1àtor a ser considerado e a destruição dos habitals, seia para a monocultura, pecuária

ou hidrelétrica. pois representam forte pressão sobre as populações naturais, podendo ocasionar

extinções e anleaçar o equilíbrio rlos ecossistemas. O ideal seria que não existissem mais

desmatamentos, porém este sonho eirrealizilel, pois o próprio homem já se encarregou de destruir

os habituts de grande número de especies animais, rnuitos salvos da extinção pelos criadores

conrerciais, os quais Íacilmente forneceriam filhotes para repovoar a natureza, caso os órgãos

oficiais asseguassem a proteção dos habitats.

Um exemplo clássico disto e o que aconteceu com o gecko com crista ou cresled gecko

((rrrelophu.ç c.iliatus). uma espécie endêmica de algumas ilhas da Província do Sul, Nova

Caledônia. Esta especie fbi considerada extinta de acordo com Bauer & Sadlier (1993), até ser

reciescoberta ent 1 994 (Storelli.1994. Seipp & Klemmer 1994, Kullmann,l995), juntamente com

várias espécies de Rhacodactylus. sendo considerada de status protegido pela Convenção sobre o

Comercio lnternacional de Especies Ameaçadas de Flora e Fauna Selvagens - CITES'

Embora a exportação de lagartixas selvagens já esteja proibida, os biólogos exportaran-t

vários especirnes para reprodução e estudo antes que a Nova Caledônia parasse de emitir licenças

para exportar a especie. A partir destes espécimes, diferentes liúas de reprodução tbram

estabelecidas na Europa e nos Estados Unidos (De Vosjoli et a\.,2003), e desde então, tomou-se

um dos lagartos mais populares de todos os animais de estimação, criado em pelo menos às dezenas

de milhares ao redor do mundo (Baldwin & Repashy 1998, Bach,2006). O gecl«t crested é agora

unra das especies mais mantidas e produzidas no mundo, sendo reavaliada sua proteção e estatuto

de vuh,erabilidade pela CITES (Fox. 2003; Aaron et al',2012)'

portapto, a criação comercial em cativeiro tambem é preservacionista, pois permite o

conhecimento das espécies e seus processos Íisiológicos e ecológicos da reprodução para que se

possa desenvolver sua procriação, seja para a comercializaçáo de espécimes vivos' utilização do

aninral para produção ou paÍa a conservação. Pois hoje, vários componentes da biodiversidade

brasileira qlle estão ameaçados, só poderão persistir com a intervenção humana, por meio do

manejo de populações de especies ou de comunidades naturais'

Por fir'rr. os eÍ-etivos resultados das vantagens deste empreendimento são muitas e de peso

significativo para.i ustificar tal regulamentação/pedido, pois possibilita a pesquisa sobre manejo de

repteis no Brasil, com maior conhecimento de nossa herpetofauna, maior divulgação das especies

brasileiras de repteis e sua valorrzaçáo, possibilidade de investimentos na conservação de algumas

espécies de repteis. e ocupa uma peq inclusive no centro urbano, não havendo

do criadouro.necessiclade de desmatarnentos ou atos

Vereador DORIET) A SILVA FREITAS

GV/SEC-DLP.MIMC

Itede S ta ade

t
*
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Institui, no ômbito do Município de Mairiporã' os

animais pertencentes à classe da Fauna

Domésttcs.

(Autor: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a. cÂMa.nq. MUNICIPAL DE MATRIPoRÃ 'tpRov'l:

Art.lo Ficam considerados domésticos ou de produção paru fins de gestão e

operacionalizaçáoosanimaisdeterminadospelalistadoAnexol.

Art.2,osanimaisdalistamunicipaldeanjmaisdomésticosserãotratadoscomo
estabelece a Instrução Normativa no 7 de 2015 do IBAMA'

Parágrafoúnico.osanimaisdomésticosdispensamautorizaçãoparaasfinalidades
estabelecidas na IN no 7 de 2015 (IBAMA)'

Art. 30 A lista de animais da fauna considerada doméstica ou de produção para fins de

gestão e operacion"li;;t"t;gue 1d.il,çil;. uni,,uit domésticos do inciso IV do art' 2" da

ínstrução Normativa no 7 de 2015 do IBAMA'

§loTodososanimaisqueseadequamàdefiniçãodedomésticospodementrarnalistado
anexo I, desde que os mesmos não se encontrem cadastrados como ameaçados de extinção' ou

teúam devida proteção ambiental estadual e/ou federal'

§ 2" casos omissos no Anexo I deverão ser tratados pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, ficando a seu critério avaliar se os mesmos se adequam ou não na categoria de animais

domésticos, ficando permitido o acréscimo de espécies, à critério da secretaria, à lista de

domésticos.

§ 3" Animais nativos ou aqueles que ofereçam riscos à saúde pública não poderão ingressar

a lista de domésticos.

Art. 40 Fica assegurado aos donos o transporte de animais domésticos em todo território

municipal.

Art. 5o O poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta

dias, contados da data de sua publicação'

Art. 6o Esta lei entra em vigor um ano após a data de sua publicação'

Plenário "27 deMarço", 21 de fêvere

DORIED

lEsta[o [e São cPoufo

TO DE LEI N'287 DE

FREITAS
V

GV/SEC-DLP.MIMC

Rede Sustentabilidade
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ANEXO I
Relação de espécies da fauna consideradas domésticas ou de produção para fins de gestão e

operacionaltzaçáo

personatus; Á. Pullorius; A.

swindernianus e Á. taranía

Aidemosyne modesta

Aix galericulala

Aix sponsa

AlopochenuegYPtiaca

Amadinafasciata

Amandauaamandua

Amblynurapsittacea

Amblynuralrichroa

Anasspp

Anserspp,

Aythiusp.

I 

v*'..n'

I 

reriAuitos Poft Lincoln

Agapome Rose face

Perdiz

Ganso-do-nilo

AmandineAmtdinaerytrocePhula

I Bcnsalês

I

I 

ui.oro,

I 

r'.icoro'

Gansos

AVES

comumNomNome científico
Observações*e

Baruardius spp.

Ag apo rni sro s ei co ll i s ;

Alectoris sPP.

Periquitos-agaPomis
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Banrurrdiusbarnardi

Baíhildaru/icouda

BoIborlrynchusIineoIa

Brantucanadensis

CocaÍua GofJini

Cacatus moluccensis

Cacatua pastinaÍot

Cacatua Sulphurea

Cairinamaschata

Bamard e mutações

Cacatua Goffini

Cacatua Moluca

Cacatua Pastinator
(Sanguinea)

Cacatua SulPhurea

Perdiz da Calilómia

Loris Negro

Loris Castanho

Faisão-dourado

Pomba

Pombo-doméstico

finchStar

Catarinas

Ganso-canadense

Diamante-de-gould

Faisáo-lady

Pato-doméstico

Calipepla spp.

Chtlcopsitíaatra

C h al cop silt a d u1,v e n b o de i

Chloebiogouldioe

C h ry s o I o p h u s a mh ersliae

Chrysolophuspictus

Columbaguinea

Columbalivia

Cacatua Alba

Cacatua Galetira

Crcatua dba

Cficalua Galerila

CotunrLrcltinensis Cdomo chinesa

I

*
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Cy a no r amP h u s no v a ezel s rt di ae

Coturnixcolurttix

CygnusaÍralus

Cygnus, cygttus; C,

columbianuse C. olor

EcleclusroraÍus

Periquito Kakariki

Cisnes brancos

Papagaio Ecletus

Cacatua Galú

LorisBomea (Loris
Vermelho)

Bicolor-pastel

Pomba-diamante

Codorna

Cisne-negro

Amandine-PintadaEmblemn Picta

EosBornea

ErithurohyPerylhra

Galusspp

Geopeliacunela

Geopeliastriaía

Gronntinugranttina

Pomba- zebrinha

pacíficoForpus do

Pinzão-euroPeu

Pinzão-do-nofteFri n g i ll a mo ntfr i n g i I I a

G ranotin a itnt h i no g aslet

QuadricolorErithuraPrasina

OrangeEstriltlamelPoda

Forpuscoelelis

Francolin-negroF ra n c o I i n u sfr a n c o I i nu s

Fringillacoelebs
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Logonosíicasenegallo

LeiothrixluÍeu

LonchuraaÍricopilla

Lottchuramulobarica

LonchurapunctulaÍa

Lonchurastriata

Lophuranycthemera

Loriusgarrulus

Meleagrisgallopavo

Neophemaelegans

Neophemopulchello

Neophemasplendida

Netíorufino

Numidameleagris

Amarante

Rouxinol-do-Japão

Manon-cabeça-negra

Manon- indiano

Loris Bailarino

Loris Amor-Amor

Periquito-elegante

Periquito-esplêndido

Marreco-colorado

Galinha-d'angola

Manon-tricolor

Manon

Faisão-prateado

Peru

Lottchuracaniceps Manon- cabeça-cinza

Lo trch u racantons Manon- bico-de-prata

Lonchuramoja Manon-cabeça-branca

M elo ps iÍt acu su ndul atu s

"*r',t^rprr*-*

Periq uito-austral iano

PhaeÍon

Neophemabourkii Periquito- neotbma rosa

Ny mp lt i cus It o I I o tt d i cu s Calopsita

*
l(

t

Loriuslory

Periquito-turqucsa
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Pomba-lofote

Calafate

Faisão-verde

Pavão (azul, Pavão-branco,
pavão-arlequim e Pavão
ombros-negros)

I

I

I

i

Pavomuíicus

PerdixperdLr

Pavão-verde

pardaPerdiz

Faisão-de-coleira

I

I

t
Phasianus versicolot

Rosela-multicolorida

Rosela-elegante

P I aty c er c u s c al e d o ni cu s

Platycercuseximius

Poephilabichenovii
( S tizopl e rabi c h e novii)

Poephihcincta

Bavete-cauda-longa

Diamante bichenovi

Poephilaacuticauda

Poephilaguttaío

OcyphapsloPlrcles

Oenacapensis

Paddafuscultt

Paddaoryzivora

Passerdomesticus

Pavocrislalus

Phasianuscolchicus

Platycercusadelaidae

Pomba-máscara-de-ferro

Calafate-timor

Pardal

Rosela-adelaide

Rosela-pálidaPlatycercusodscilus

Rosela-da-CaledÔnia

Plalycercuselegans

Rosela-amarelaPla4,cercusflaveolus

Rosela-do-Leste

Bavete-cauda-curta

Plaíycercusicterolis

Bavete-grande
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de Gales e

e mutações

olusltaemolonotus

e mutações

de Ameixa e mutações

do Congo

(ou belga)

inha

I

*
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oglossushaemaloius

Montanha Azul

populaçÕes asselvajadas, sujeitas ao manejo

controle ou erradicação

populações a-sselvajadas, sujeitas ao manejo

controle ou erradicação

I CITES - Ilequer Licença CITES para

e exportação somenle para espécimes

da nafurcza.

umento

Cavalo

Tri c lt o g I o s s u s o r n at u s

aroeginlhusspp

Nome comumNome científico

MAMÍFEROS

Observações

|.*
zebuínoBosindicus

Bostaurus

Bubalusbubalis

Camelusbaclriunus

Camelusdromeduius

l-Canisfamiliaris

Capra hircus,

ou porquinho-da-índiaCaviaporcellus

|c''"'*
Chittchillalunigera

lHamster-Chinês

CriceÍulus Griseus

['*.*
Criceíuscriceíus

It-t'ama

Lama glama

latnaca

Lamn pacos

Trichoglossuseuleles

Trich o g I o s s u s mo I I u c a nu s

[-orisomatus

feito-celeste

lourico

lGado 

bovino

loutàlo-domestico

l,::,

l.::"

Equusasinus

Etluuscoballus

GatoFeliscaÍlus
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ft

ou esquillo da

Auratus

musculus

Pulorios Furo

Ovis aries

Brevivceps

Roborovskii

chinês (siberiano)Phodopusssp.

Norvegicus

Rattus Rottus

Susscrofo o javali-europeu Susscrofascrofa,

ou licença somente pala comercialização

animal abatidos ou

INSETOS

Nome científico Nome comum Observações *

Achetadomeslicus

Apismelldera

Blaberus sp,

Grilo

Abelhas

Barata Blaberus

Blaptica Dubia

Blatía Luterulis

Blstíello Germonica

Bombyxsp

Dro s o p h i I a mel o no g asl er

Eublaberus sp.

Barata Argentina

Barata Red Runner

Barata-Alemã

Bicho-da-seda

Drosófi1a

Barata Eublaberus

MerionesunguiculaÍus

lCamundoneo

lnurao

lato-de-telhado

Porco



/)

Câ.mora %unictpaf fe lvÍairtporõ A

lEsto[o [e São (Paub

Gromph adorhina Portenosa Barata de Madagascar

Gryllus assimilis Grilo Negro

Leurolestes circunvagans Barata-Necrófi1a

Nauphoetu Cinerea Barata Cinérea

Palembus Dermesloides Besouro do Amendoim

PhoeÍalia Pallida Barata Pálida

Tenebrio Molilor Tenébrio

Zophobumorio Tenebrio-gigante

MOLUSCA (GASTROPODA)

Nome comumNome científico
*Observações

Melanoi des tub ercul ata

Helixsp.

Caramujo RamshomPlanorbis sP.

Caramujo Trombeta

Escargot

AmpulariaPomacea bridgesii

ANELIDA

Nome comumNome científico
Observações

Lumhricina.

S

Nome científico

Chamneleo CalYPtratus

Nome comum

Camaleão do Yemen

Correlophus Cilialus Crested Gecko

Observações *

t
l(

t

Minhoca
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Eub lep h uris M aculorius Lagartixa-Leopardo

Furcifer Pordalis Panther Camaleôs

Hemith eco nyx caudicincíus Lagartixa-dc-Cauda-Gorda

Lampropeltis spp, King Snake

* Para qualquer espécie que passe a integrar uma das listas de Anexos da CITES (I, II e III) fica automaticamente
obrigada a emissão de licenças CITES, exclusivamente para importação e exportação de seus espécimes. A saída de
espécies das listas de Anexos desobriga à emissão de licenças para importação e exportação de se

Pachydactyl us Bibronii Bibrons-Gecko

Panílterophis Gutlalus Corn-Snake

Paroeduro Pictus Lagartixa-Pantera

Pogona Borbaía

Phelsurut spp,

Dragão-Barbado

Day Gecko

Pogona Vitticeps

Pseudelaphe Fluvirufo

Rh aco docll' I u s I e ac h i anu s

futhon Cuaus

\tthon Regius

Dragão-Barbado

Píton-de-Sangue

Lagartixa-Gargula

New Caledonian Gecko

Píton-Bola

Rat-Snake

Tribolonotus Gracilis

Tiliquo spp. Lagarto de l,íngua Azul

Red-Eyed-Skink

Trioceros Jacksonii

aromaslyx spp.

Camaleão de Jackson

Uromastyx

I As inclusões e exclusões dos Apêndices da CITES são definidas pela Conferência das Partes (CoP) da Convenção CITES

I

t
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Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista que a presente data a indicação da Relatoria do mencionado projeto de lei no

28712020, pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação ocorreu fora do pÍazo
constante da Seção V DOS TRABALHOS, Art. 85 e seguintes do RL, repasso a Vossa
Excelência,paraque determine as providências a serem adotadas.

Informo que nosso Regimento Interno prevê no caput do art. 90, que: "Art. 90 - Decorridos os

prazos de todas as Comissões a que tenham sido enviados, poderão os Processos serem incluídos

na Ordem do Dia, com ou sem parecer, pelo Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento
de qualquer Vereador, independentemente do pronunciamento do Plenário".

Assim sendo, determino a inclusão do mencionado projeto na Ordem do Dia da Reunião

Ordinária a ser realizada nesta data.

José Aparecido Pereira de Carvalho

Legislativo

Barbosa

Presidente

Mairiporã, 2l de maio de 2020
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EXCELEXTÍSSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂUena
MUNIcIPAL DE MAIntPonÃ

Nos, Vereadores, vimos respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a

apreciação ao Projeto de Lei n'28712020, que Institui, no âmbito do Município de

Mairiporã, os animais pertencentes à classe da Fauna Domestica, e dá outras

providências na(o) Ordem do Dia, da lT Reunião Ordinária.

Nestes TeÍmos,

Pede Delerimento

Mairiporã, de2020.
\iltt

Doriedson Freitas

Rede §estentabilidade

t\ 'l},,l

%

)

<(
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FoLHA oB vorlcÃo
nária tC7Reunião

Item

( ) Pro.ieto de Emenda à Lei Orgânica do Município

( ) Projeto de Lei Complementar ,

ffi Projeto de Lei Ordinária C*TlJr>E

()(x
Ob,ieto da Votaqão

) Projeto de Decreto Legislativo

) Projeto de Resolução

) Substitutivo

) Emenda Aditiva
) Emenda Modificativa
) Emenda Substitutiva

) Emenda Supressiva

) Subemenda

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerirnento

) Moção

do Expediente
da Ordem do Dia

Resultado da Votacão

( ) Rejeitado

ç2q,tprouudo em Discussão Unica

) Aprovado com Emendas

) Aprovado em l'Discussão e Votação

) Aprovado em 2u Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutivo

) Não alcançou "quorum" para aprovação

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro

(
(
(
(
(

(
(
(
(

(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(.

(

(
( ) Outro

Observaçâo:

Não Ausente

o
o.Ú
(!
oko

Alexandre dos Santos PSDB ,)(
Antonio Aparecido Barbosa da Silva PSB

Carlos Augusto Forti PSD .X
Cicero Pereira dos Santos DI

IL

Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE )(
Essio PL
Juvenildo de Oliveita Dantas PSDB x
Manoel Ricardo Ruiz
Marcio Alexandre Ernidio de Oliveira PSD a

PSD

Ricard M as Barbosa PSDB

Wilson Rogelio Rondina PI,

^TOTAL

Plenário "27 de Março", C I ae

J
1u ou retário te

I
*

Reunião Extraordinária
Processo no t«V l)aoo

Sim

X

,X

'X

X

Mffi" A"t";io Ribeiro Sanios 
- '

Valdeci Fernandes

, t1,

6. JOJO
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oricto No 22412020

l/lairiporã, 22 de maio de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito [Vlunicipal,

Comunicamos que na 12a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO

DE LEI N. 28712020, que lnstitui, no âmbito do Município de Mairiporã, os animais

lteftencenÍes â c/asse da Fauna Doméstica'

para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro ic,

çiuzo legal, transmiiimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto'

ResPeitcsamente,

DOM IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura tt/lunicipal de ÍVlairiporã

!'::C-DLP/
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lnstittti, no amhito do lt4unicípio de Mairiporã, os

ctnimtris yterlenc:ente,s à classe da [iuuntt

Dontésl ic:tr.

(Autor:VereaclorDoriedsonAntorrioclaSilvaF.reitas)

a cÂnnnttA MuNICIPAL DE MAIRtpoRÃ APllovoU:

Art.l" Ficam consiclerados clornesticos ou de produção pala tlns cle gestão e

irperacionalizaçáo os animais determinados pela lista clo Anexo I'

Art. 2. Os animais da lista municipal de animais domesticos serão tratados como

estabelecealnstruçãoNornrativarroTde20l5cioIBAMA.

parágraÍb único. Os anirnais clomesticos clispensam autorização para as finalidacles

estabelecidas na lN no 7 de 2015 (lllAMA)'

Art. 30 A lista de anirnais cla fauna considerada clomestica ou de produção para fins de

gestão e operacionaliz.ação segue a cleÍinição de anin-rais clomesticos do inciso lV do art' 2o da

lnstrução Normativa no 7 de 2015 clo IBAMA'

§ l. Todos os animais qlle se a«lequam à definição de clornesticos podem entrar na lista do

anexo I, descle qlle os lnesmos nãtl se encontrenl cadastrados colno ameaçados de eXtinçãO' tlu

tenham devida proteção ambiental estadual e/ou fecleral.

§ 2, Casos omissos no Anexo I cleverão ser tratados pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, ficando a seu critério avaliar se os mesmos se aclequam oll não na categoria de animais

domésticos, f,rcando permitido o acréscimo de espécies, a criterio da secretaria, à lista de

domesticos.

§ 3, Animais nativos ou aqueles que ofereçam riscos à saúde pública não poderão ingressar

a lista de domesticos.

Art. 40 Fica assegurado aos donos o transporte de artimais domésticos em todo território

municipal.

Art. 5,, O pocler Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de cento e oiterlta

ciias, contados da data de sua publicação'

Art. 6, Esta lei eutra em vigor urn ano após a clata cle sua publicação.

Plenário "27 cle Março", 22 de maio de 2020'
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In:;tilr.ti, no âmbito do Município de Mairiporã' os

crnimais pertencentes à classe da Fatrna

Doméslica.
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ANEXO I
Relação de especies da fauna consideradas domésticas ou de produção para fins de gestão e

operacionalizaçáo.

Á g apo rniscanu s ; A. Íisc h eri ;
A. liliani; A, nigrigenis; A.
personatus; A. pullarius; Á.
swindernianus e A, taranía

Agapome Rose face

Aidemosyne modesta Diamante-modesto

Pato-mandarim

Pato-carolina

Ganso-do-nilo

Amandine

I

I

I

I

I

I

Aix galericulala

Áix sponsa

Alecíoris spp.

Anserspp,

Ayíhiasp.

Bengalês da Índia

Perdiz

Ámadinaerytrocephala

Amadinafasciata Degolado

lorllico

Anasspp

Tricolor

Marrecos

I

I

I

Periquitos Port l,incoln

AVES

Nome comumNome científico

Barnardius spp.

I

t

Periquitos-agapomis

Ag aporni sro seico I I is ;

Alopochenaegyptiaca

Amandauaamtndaa

Ámblynurapsitíacea

Ámblynuralrichroa

Observações*
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Barnarrdiusbarnardi

Bolhildarulicoudo

Bolborhynchuslineola

Brantacanadensis

Barnard e mutações

Faisão-lady

Faisão-dourado

Pomba

Pombo-doméstico

finchStar

Catarinas

Ganso-canadense

Gof/itti

Cacotua moluccensis

Cacatua pastinator

CacaÍua Sulphurea

Cairinomoschaía

Chrysolophuspiclus

Columbaguinea

Columbalivia

Cacatua Moluca

Cacatua Pastinator
(Sanguinea)

Cacatua Sulphurea

Perdiz da California

Pato-doméstico

C h rys o I o p h u s a mh e rsí iae

Cacatua AlbaCacalua alba

Cacotua Galerita Galetira

Colurnixchinensis

Colipepla spp.

Chtlcopsittaata

C ha I co psittaduyven bo dei

Chloebiogouldiae

Cacatua Goffini

Loris Castanho

NegroLoris

Diamante-de-gould

Cdomo chinesa
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CoÍurnixcolurnix

Cygnusatratus

Cygnus, cygnus; C,

columbianuse C. olor

Ecleclusroratus

Emblema picta

Eo I o p h usro s ei c ap il I us

ErithurahyperyÍhra

Geopeliastfiata

Granaíinagranatina

LorisBomea (Loris
Vermelho)

Bicolor-pastel

Codoma

Cy a n o ra mp h u s n o v a eze I a n di a e

Galinha

Geopeliacuneto

I

I

QuadricolorEriÍhuraprasina

Estrildamelpoda

Forpuscoeletis Forpus do pacífico

F'rancol in-negroFranco I i nu sfra nco I i n u s

Fringillacoelebs Pinzão-europeu

Fri n g il I a mo ntfri n gi I I o Pinzão-do-norte

G ra naí i n a i aní h i no g tster

EosBornea

Golusspp

Periquito Kakariki

Cisnes brancos

Papagaio Ecletus

Cacatua Galah

Cisne-negro

Amandine-pintada

Orange
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Lonchurapunctulata

LagonosÍicasenegalla

Leiolhrixluteo

Lonchuraatricapilla

Lonchuramalabarica

Loriuslory

Neophemaelegans

Neophemnpulchella

Neophemasplendida

NettaruJina

Numidameleagris

Amarante

Rouxinol-do-Japão

Manon-cabeça-negra

Manon- indiano

Manon

Faisão-prateado

Loris Bailarino

Loris Amor-Amor

Pcriquito-elegante

Periquito-turquesa

Periquito-esplêndido

Mareco-colorado

Galinha-d'angola

PeruMeleagrisgallopavo

I

I

I

i

Lonchuracaniceps Manon- cabeça-cinza

Lonchuracantans Manon- bico-de-prata

Lonchuramaja Manon-cabcça-branca

M el opsitíac us u ndu lalus Peri q uito-australiano

Phaeton

Neopheruthourkii l'eriquito- neof'ema rosa

Nymphicushollandicus Calopsita

I
*

Lonchuraslriaío

LophuranycÍhemera

Loriusgarrulus

MaÍron-tricolor

Neochmiaphaeton
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OcyphapslophoÍes

Oenacapensis

Paddafuscaía

Paddaoryzivora

Passerdomesíicus

Pavocrislalus

Pavomuticus

Perdtxperdix

Phasianus versicolor

Plostcercusadelaidoe

Calalate

Pardal

Pavão (azul, pavão-branco,
pavão-arlequim e pavão

ombros-negros)

Pomba-lofote

Po m ba-m áscara-de-Íêrro

Calafate-timor

Perdiz parda

Faisão-de-coleira

Faisão-verde

Rosela-adelaide

Phasianuscolchicus

Rosela-pálidaPlatycercusadscitus

Pl atycercusca I edo nicus

Platycercuselegans

Plalycercuseximius

Rosela-da-Caledônia

Rosela-multicolorida

Rosela-elegante

Platycercustlaveolus Rosela-amarela

Rosela-do-l-este

Diamante bichenovi

Bavete-cauda-cufta

PlatycercusicteroÍis

Poephilaacuticauda

Poephiloguttata Bavete-grande

Poephilabichenovii
( St i zo pl e r a b i c h e no v i i)

Poephilacincla

Bavete-cauda-longa
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Poephilapersonala

lBavete-masque
Polylelisalexandrae lPeriq uito-príncipc

[mutações

de Gales e

Polylelisanthopeplus

lPerig 

uito-reeente

Polylelisswainsonni

f 
arraband c mutaçõcs

Ps e p h o í u s h ae mfut o no I u s

["'o
uito-dorso-vermelho

Psephotusvarius

PseudeosFuscata

Psilacullaeupaíria

e mutações

Ameixa e mutações

fanaeaio

lrr,r.tu"

do CongoPsittacuserithacus

Qliliomelba

lCanário-do-reino

f-aranjinna

(ou belga)Serinuscannius

S p o ra e g i nt h u s s u bfl av u s

faisão-satira

faisào-teminck

Tragopansatyra

Tragopantemminckii

Polytelisswainsonii

f 

eriOuito-soberbo

Psitacullakrameri

PsitlaculaAlexandri

Psitl acu I a cy a no ceph al a

Stagonopleuroguttats

StrepíopeliodecoocÍo

Slruthiocamelus

Tadornaspp.

Taeniopygiaguttata
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Câ.mora 1VÍunictpaf f,e 9vÍaffipora
aa

lEsta[o [e São cPaub

Trich o g lo ssu s mo I lucanus

rco-l iris

Montanha Azul

[-orisomatus

feito-celeste

Trichoglossusornalus

Uraeginthusspp

Nome científico Nome comum

MAMÍFEROS

Observações

lourico

4telerk

lcado 

zebuínoBosindicus

lo"o"

bovinoBostaurus

lnúialo-doméstico

Bubalusbubalis

Camelusbactriunus

Camelustlro medorius

l'-
Canis familiaris

l.:,:"

Capra hircus.

ou porquinho-da-índiaCavioporcellus

lctrinctri

laChinchillalanigera

lHamster-ch

Cricetulus Griseus lnes

luamster

Cricetuscricetus

JumerEquusttsinus

CavalEquuscaballus

FeliscoÍtus lGato

lrnama

Lama glama

r
Lama pacos lpaca

populações asselvajadas, sujeitas ao manejo
controle ou erradicação

populações asselvajadas, sujeitas ao manejo
controle ou erradicação

I CITES - Requer Licença CITF)S para

e exportação somente para especimes
da natureza.

Trichoglossuseuteles

Tric h o glo ssu s h ae mato du s

l,::,
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Câ.mara lVÍunictpaf f,e fuÍairtporã
lEsto[o [e Sõo Qaufo

Merionesunguiculalus

lGertit 

ou esquillo da

Mesocricelus Auralus

lHamster-Sírio

lcamuncloneo

Mus musculus

lr"ao
Mustela Puíorios Furo

Oryctolaguscuniculus

lcoerno

lo".
Ovis aries rlha

lSugar-Glidcr

luu.*.,-onro

Petaurus Brevivceps

Phodopus Roborovskii

lnamster 

ch inês (siberiano)Photlopusssp.

Ratíus Norvegicus

lnatazana

Blaptica Dubia

Blalta Lateralis

Blattella Germsnica

Barata Argentina

Barata Red Runner

Barata-Alcmã

Bicho-da-seda

DrosóÍ'ila

fato-de-rel

Raltus Raltus hado

["*"
Susscrofo Exceto o.javali-europeu - Susscrofascro/a, isento de

autorização ou licença somente para comercialização
de animal abatidos ou partes

Nome científico

Ach eludomesticus

Apismellifera

Blaberus sp. Barata Blaberus

Grilo

Abelhas

D roso p h i I a me I an o gaster

Eublaberus sp.

Bombyxsp

Barata Eublaberus

INSETOS

Nome comum Observações *



*
{
I

,til

Câmara 1VÍunictpaf [e lvíairtporã
lEsta[o [e São Qoufo

Gro mph ado rhina Poríenosa Barata de Madagascar

Gryllus assimilis Grilo Negro

Leuro lesles circu nvagans Barata-Necrófila

Nauphoeta Cinerea Barata Cinérea

Palembus Dermesíoides Besouro do Amendoim

Phoetalia Pallida Barata Pálida

Nome científico Nome comum

Chamaeleo Calyplratus Camaleão do Yemen

Tenehrio Molitor 'fenébrio

Tenebrio-giganteZophobosmorto

MOLUSCA (GASTROPODA)

Otrservações *Nome científico Nome comum

M elanoides tubercul oto

Helixsp.

Caramujo Trombeta

Escargot

Planorbis sp. Caramu.jo Ramshom

Pomncea bridgesii Ampularia

Nome científico Observações

ANELIDA

Nome comum

MinhocaLumbricina

Correlophus CiliaÍus Crested Gecko

Observações *
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Câ.mara gVlunictpaf fe 9ví-offipora
a a

lEsta[o [e São Qaufo

E u b I ep hari s M crc u I a ri u s Lagartixa-Leopardo

Furcifer Pardalis Panther Camaleõs

H e mit h e co nyx cautlici nct u s Lagartixa-de-Cauda-Gorda

Lampropeltis spp. King Snake

* Para qualquer espécie que passe a integrar uma das listas de Anexos da CITEST (1, II e III) fica automaticamente
obrigada a emissão de licenças CITES, exclusivamente para importação e exportação de seus espécimes. A saída de
espécies das listas de Anexos desobriga à emissão de licenças para importação e exportação de se

Pachy dactylus Bi bro nii Bibrons-Gecko

Pantherophis GuÍtaÍus Corn-Snake

[,agartixa-PanteraPoroedura Piclus

Phelsuma spp.

Pogona Barbato Dragão-Barbado

Day Gecko

Pogona Vitticeps

Pseudelaphe Flavirufa

Rhacodactyl us leachianus

frthon Curtus

flúhon Regius

Dragão-Barbado

Píton-de-Sangue

Lagartixa-Gárgula

New Caledonian Gecko

Píton-Bola

Rat-Snakc

Triholonolas Gracilis

Tiliqua spp. Lagarto de l,íngua Azul

Red-Eyed-Skink

Trioceros Jacksonii

Uromastyx spp.

Camaleão de Jackson

Uromastyx

t As inclusões e exclusões dos Apêndices da CITES são definidas pela Conferência das Partes (CoP) da Convençâo CITES
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PREFEITURA MUNICIPÁL DE MAIRTPORÃ
ESTÁDO DE SÃO PATILO

n" 34812020

Mairiporã, I 7 de junho de 2020

o Projeto de Lei no

Senhor

28712020. de

em 28 de maio

animais

Nobres

maio de

aduzidas

a

alínea

Poder

municipal.
Municipais e dos

AfoosoAnôúô
OrcJeltreft[

de

protocolizado

de Mairiporã, os

Mun

t2020.

SA

de

so I.
CheÍb do

pública

Secretarias

que detérn.

ülúl?vaK

com fundamento no artigo 49 da Lei
INTEGRALMENTE o Projeto

por

e

conteúdo

inconstitucional e ilegal.

fauna

âmbito

certo

nem a

a

a lição de Meirelles:

1.

Competência. aliás. segundo José AÍbnso da

Silva.
"consiste na esl'era delimilada de potler que se

outorga a um órgão ou entidade estatal. mediante esncci.íic'aÇão

tle matérias sobre as quais,çe exerce o poder da governo". (in

C'urso de DireiÍo Constitucional Positivo. 19" ed. Stio Paulo:

lllal he iros, 200 I ) (Grifos nossos)

-§
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PREfEffUBih MUNICIPI* L DE M&IRIPO,&Ã
ESTADO DE S,íO PAULO

"(...) O Pre_feito, enquanto cheíe do Poder Executivo
exerce tareías espec{ficas à atividade de administrador, tendente à

aluação concreto. devendo planejar. organizar e dirigir a gestão

Entre os atos de administração ordinária,
para a consentação,

ou serviços

ed. São Paulo:

5o" incisos II.
XIeXIV,e144, que cabe ao Chefe

do Poder

Legi

vo. ao

a

Município

artigos

artigo 3o

e

dotaÇão

e 144 da

configurada. Ação
(TJSP, Direta de n'

13. Piza: Orgão

de Sdo Paulo -

t

2

atosrealizando doprivativos

43. so I. alínea "b". e 70. inciso

de de modo que não foi

matéria cu.ia

47, incisos II.
Lei

t
I
T
I

T
;

I

try

t

I

;

Órgão
: Re lator

,
t

Deveras, a propositura além de listar as

espécies peftencentes à classe da fauna doméstica - competência da Secretaria Municipal
do Meio Arnbiente e dos respectivos órgãos públicos que lhe são subordinados. estabelece

ainda atribuições para as unidades adrnirristrativas em referência.

Nesse sentido:
AÇÃo DIRETA DE tNCoNSTtTLtctoN,JLt D|tDE,

Lei Municipal n" 953, de 28 de .janeiro de 2011. que in.stitui o
"Progrunu cle Visitas em Domicílio. destinutlo à preranção Llc

doenç'u.s c vucinação tle idosos no Município tle Bertiogtt". l'ic.io

./i»mal de inconslitucionalidade, por desvio de potler legislutit'o.
Se a compelência que disciplina a gesÍão administrdtiva e

Drivativa do Cheíe do Poder Executit,o, a iniciath,u do Legislutit'o
itttltot'iu cnt yioluL'tio.Íiontal ao texto conslilucionul que t'ou.supru

or \'a ilt ct tt.i t' i (r. Olen.s cr

s
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PREFEITURÁ IüUNICIP&L DE M^E-TR [PO.RÃ
ESTADO DE S.4O PÁULO

N/A: Data do Julgamento: 3l/07/2013; Data de Registo:
09/08/201 3) (Grtfos nossos)

procedendo. o legislador municipal.
feriu também.

saber:

de São Paulo. a

indirelo ou

ohedecerá aos

morulictade,

molivaçtio. inleresse

Meirelles.
da

do

apenas,

a

slativa

que

Lei n
do

N
,.1

maio dc 201

DE DÁDE _

eslohelecc no cimhito

Mirim, sanções e penalidades

3

lll. da

a

plenário.

coativa ou

situações

de administração. De um

Cômara não administra o

normativq, isto é, q de regulor a
conduta dos munícipes no que

se restrinja

dc

Mogi

I

t

Alem disso. é necessário anotarmos que a
matéria relativa à proteção e preservação da fauna e da Í'lora é de competência legislativa

concorrente à União. aos Estados e ao Distrito Federal. E para a União é reservado o poder

de estabelecer normas gerais. a teor do disposto no artigo 24, inciso VI e § lo, da

Constituição Federal.

§
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Pft EF"ETTUft-Á MUNTCIPÁI DE. ÀÀ*"[RTPO&E
ESTADO DE S^ÃO PÁULO

udntinistrativas para aqueles que praticarem maus-!ralos aos

unimais, e dá outras providências - Compelência legislativa Ao

Município compete preservar a -íàuna e a .flora, no limite de seu

o tema a nível

u n10tefl0 -
a ensejar a

o legislador local
ao Estado pelo

Estaduol l'íc'io tle

iu orgutti:ctc'iottul, de

lnvasão de

da e

.l 111

It"

I

no 9.985. de

transporte

estadual. a Lei

ea

a

. no âmbito

de Proteção aos

4

e

- Lei

I
n" 9.605/98,

despesas sem especificar a respecíiva
qos artigos 1", 5", 25, 47, incisos

8 de julho de , que diz:

,lulgamento: I

inc'iso X, da Constituiçdo do

.|çcio Direta dc

fins de

gestão

a

Animais do
o

No caso, a matéria já é objeto de L-ei Federal

Art. 53. O lbama elaborarú e divulgura
periodicamenle uma relação revista e atualizada ttos espécies da

.floro e do fuuna ameaçadas de extinção no território hrusilciro.

Parágralo únic'o. O lbama inc'entit'urti os

competentes órgãos esladuais e municipais a elahoraram reluções

equivalentes abrangendo stras respectivas áreas de juri.stliçdo.

§

7
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PREFIITURÁ MUNTCIPAL DE MATRIPoRÃ
ESTADo on sÃo PATILo

Sendo assim. não vislumbramos

predominante interesse local que ampare o exercício da competência legislativa rnunicipal

para suplementar as legislações federal e suso citadas

Senhor as razões que

49 da Lei

Orgân dos Dignos

elevada estima e

distinta

A Sua
Presidente da

5

Mairiporã - SP

ipal de

t

t

Atenciosamente.

-<<1_
ANTONIO SH}dJEYUKI A DA

Prefeito Municipal

§à
LY
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Câ.mara fuíunictpaf fe 9vÍaffipora
a

lEstafo fe São cPoub

I)cs p:r ch o:

l)l'ocu ratloria .l u rídica

l)urir Scnltor Prcsidctttc

l'epcls epr vista o constante no CAPÍTULO V DO VETO, nos selrs §§ 3" e 4o do art. 2-50 do

n()sso reuirtrento interno, não houve rnaniÍêstação e pronunciamento por parte da Comissão de

.lustiça. Legislação e Redação, a respeito do Veto Total nu 13 ao Projeto de Lei n" 287.

p()rtanto. repasso a Vossa Excelência,paraque determine as providências a serem adotadas.

Sendo assim, e conforme o disposto no § 4e do art. 250, determino a inclusão do mencionado

projeto na Ordem do Dia da Reunião Ordinária a ser realizada nesta data, independentemente

de parecer.

Mairiporã, 2l de julho de )020

José Apa o ra tle Carvalho

P rocu ratlor Legislativrr

Mess Barbosa

Presitlentc
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cÂMARA MUNIcIPAL DE MAIRIPoRÃ

\1ETO TOTAL N9 13/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAAIRIPORÃ
veto Pl 28712020

Tipo:
Maioria Absoluta

Status;
FECHADA

Conrentários:
Vr:t,;çao encerracja

lnício:
2110712020 19:59:35

Votos:
S:0 lN:12 1A:0

Fim:
21107 12020 20:01:58

Resultado:
REPROVADO

Parlamentar Partido Voto

ValCeci America Republicano (REPUBLICAN) Nào

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Não

Llori Rede sustentabilidade (REDE) Não

Gusto Pa:'tido Social Democrático (PSD) Não

Pr.ofessor Essio Partido Liberal (PL) Nâo

\y'Jilson Sorriso Partido Liberal (PL) Não

Bc,ive Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Partido Social Dernocrático (PSD) Não

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDI])

Nâo

T:'rilré Partido Socialista Brasileiro (PSB) Não

flastor Cícero Partirjo Liberal (PL) Nào

l'4arco Arrtonio Partido Social Democrático (PSD) Não

, . sefi5Ê 2210712A2A 10:02:25 5113

rt

da §essâo

lr4arcinho da Serra
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E sta[o fe São cPaufo

oFtclo No 396/2020

Mairiporã, 22 dejulho de 2020

Assunto: comunica vetos rejeitados
Excelentíssimo Senhor Prefeito lVunicipal,

Atendendo ao disposto. no § 5o do art. 49 da LOM, comunicamos que na
214 Reunião Ordinária foram rejeitados os VETOS TOTAIS, abaixo relacionados:

:

VETO TOTAL NO 13/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - RO PT
no 287/2020, que Institui, no âmbito do Município de Mairiporã, os animaii
pertencentes a classe da Fauna Doméstica (copia anexa).

VETO TOTAL NO 74/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - AO PL
no 286/2020, que Institui e define como zona livre de agrotoxiiosa prodrçao
agrícola, pecuária, extrativista e as práticas de manejo dos recrrsos naturais
no Município de Mairiporã (copia anexa).

Carnara 1vÍunictpaf fe %-atrtporã

VETO TOTAL NO 15/2020 - PREFEITURA MUNICiPAL DE MAIRIPONÃ - RO PI-
no 295/2020, que Dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicam"Ãto,
de uso contínuo à pessoa portadora de necessidadei especiais e/ou idosa em
Mairiporã (copia anexa). - --Í

VETO TOTAL NO 16/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRiPORÃ - NO PI
no 297/2020, Dispõe sobre a obrigatoriedade da r.áuii.ução oã Lrrrâi ou-
primeiros Socorros por professores e funcionários que tenhâm contato direto
com os alunos nas creches-e escolas instaladas no Município de Mairiporã,
sejam Ínstituições da rede pública municipal ou particulares - lft f-UCnS icOpláanexa).

RI DO N/ SIAS BARBOSA

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AlACYDA
Prefeitura lVunlcipal de lVlairiporã

SEC.DLP/

P res idente
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câmara ful-unicipat f,e fuíatrtpora
Estafo de São cPaufo

oríclo No 414t2020

Assunto: encaminha vetos totais promutgados

Excelentíssimo Senhor prefeito Municipal,

Respeitosamente

De acordo com o disposto no inciso V do art. 26 daloM, comunicamos que este:ffli:lf"l:T"3i:[* ::Í:, *, i";: 
;b,;,;',;i;cionaá as, ;;; ; i' ses uem cop ias

LEI MuNlclPAL No 3'926' DE 28 DE JULHO DE 2o2o- lnstitui e define como zona rivrede agrotoxicos a produção agrÍcola, pecuária, extrativista e ãs;;il, de manejo dosrecursos naturais no Município de Mairiporã.

LEI MUNICIPAL No 3'927' DE 28 DE JULHo DE 2020 - lnstitui, no âmbito do Municípiode Mairiporã, os animais pertencentes à crasse ã, Éàrn" Doméstica.

LEr tuuNrcrpAl No 3.928, DE 28 DE JULHO DE 
?g2o-.DispÕe sobre a entrega::I:ffi:.9:'::';i",:i" #i;::g:Ht;fu:: 

"clntinuo 
a- õã,,o" portadora ãu

LEI MUNICIPAL No 3'929' DE 28 DE JULHO DE 2o2o- Dispõe sobre a obrigatoriedadeda realização de cursos de primeiros socorros por professorJsãrr.ãi"*rios que tenhamcontato direto com os alunos nas creche. u 
".óotu!'ilstataoa. no vr*ii.ipio de Mairiporâ,sejam instituiçÕes da rede púbrica municipar o;ú-ri;;rrares _ LEr LUCA..

ÍVairiporã, 31 de julho de 2O2O

RI
W*rr-'--J).,
rvrEssreÀhan
Presiddnte

BOSA

I Sua Excelência o Senhor
ANToNro sHrcuEyuxt Àracyon
Prefeitura rVunicipat o" rvrriiipãã-
SEC-DLP.MIMC

Ir \,? ,.
1

.f\ .r,-.h,.1 
..r

\,,1 -,', , J


