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Mairiporã, 1o de setembro de 2020.

Enc aminhe-se a(s) uir,::'ssãt'(ões) de

Justiça, Leg islação e Pecacào------ El
Finança s e Orça mento---------- tf
Obras e Serviços Pú bl t cos------- E

Nobres Pares, Ed ucaçã0,
Plane;. Uso'

Cultura e EsPo rtes___--
Meto Amb.-:up. Parc. do Solo e

Desen conômico e Tu t:]L: rismo_---
stência Social-----

sidente

Saú
Ma ---de-----de----

Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto

de lei, que "DispÕe sobre a implantação de casinhas, bebedouros e comedouros

para cães nas praças e áreas de lazer do Município de Mairiporá.

Na certeza de contar com a imprescindível atenção e

colaboração de vossas excelências, subscrevo-me'

Atentamente,

Vereador

Csrsàunlsado P Plenário

B;rrroLl-&J1@

As Suas Excelências os Senhores,

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATRIPORÃ

LIDO Eirt R'Eiiiii.b

-s J_^a_!&@,

MIMC
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Câ.mora lvÍunictpaf fe fuÍairtporã
lEstofo [e São Qaufo

PROJETO DE LEI N" 353 DE 2O2O

Dispõe sobre a implantação de casinhas'

bebedouros e comedouros para cães nas

praças e áreas de lazer do Município de

MairiPorã.

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

A Câmara municipal de Mairiporá APROVA

Art. 10 Os espaços destinados à prática de esportes e lazer que

permitam a entrada de animais poderão conter casinhas, comedouros e bebedouros

para cães.

Parágrafo único. Os espaços a que se referem o caput do art' 10

deverão conter plaóas indicativas, com a seguinte descriçáo: "Área para convivência

de animais".

Aft. Zo E facultado ao Poder Executivo a elaboraçáo de convênios

com o objetivo específico de implantação das casinhas, bebedouros e comedouros

para cães nas áreas de lazer do município'

Art. 30 As casinhas, comedouros e bebedouros deverão ser

sinalizados, delimitando sua finalidade.

Art. 40 As casinhas, comedouros e bebedouros deverão:

I - conter água potável em condiçÕes ideais de higiene e de uso;

ll - conter ração em condições ideais, respeitando a data de

vencimento e as condiçÕes ideais de armazenamento;

lll - ser confeccionados em material sanitário, liso, resistente e

impermeável;

lV - ser instalados fora das dependências sanitárias;

V - ter manutenção constante, com periodicidade a cada três meses;

e

Vt obedecer às regras de higienização constantes dos

equipamentos.

I
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expostçÃo DE Morlvos

Senhor Presidente,

O problema do abandono de animais é recorrente em nosso município, basta

observarmos o volume desenfreado de animais que vagam pelas ruas, praças e

parques da cidade.

O projeto de implantação de casinhas, comedouros e bebedouros visa dar

uma melhor condição de vida a esses animais, contemplando as necessidades

básicas, tais como alimentação, água e local quente e confortável para dormirem'

principalmente nos dias com temperatura baixa e chuva'

Outro aspecto a ser considerado, é que o fornecimento de condiçÕes ideais

permitirá o fomento do projeto, onde poderemos fazer um senso desses animais e

conduzí-los para zoonoses com o objetivo de castrá-los, além de deixarmos aptos

para serem encaminhados para feiras de adoção, geridas pelo poder público ou por

entidades que militam na causa animal.

Plenário "27 de Março", 1o de setembro de2020.

rlr}/ )
IL

Vereador

SEC-DLP-MIMC
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Art. So Caberá ao Poder Executivo municipal providenciar a

instalação da placa de que trata o parágrafo único do art. 1o.

Art. 60 Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.

Plenario "27 de Março", 1o de setembro de2020'

Vereador

GV/MIMC

,llM,
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cópia projetos aPresentados na 28a reunião
< secretaria@mairipora.sp. leg. br>

a lexa nd re boava < alexa nd reboava @mai ri pora. sp. leg. br>,
Antonio Ap. Barbosa da Silva <tonhe@mairipora.sp'le9'br>,
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TIPO DO DOCUMENTO lFno:rro or rrr

ASSUNTO: ffiotecasinhas,bebedourosecomedouroSparacãesnas
lpracas e áreas de lazer do Município de Mairiporã.

AUTOR: puvenildo de Oliveira Dantas

+wo910912020 CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

Trâmite do Processo Na 269612020 - Documento No 353/2020

ffh^o rnmp .rdds, o üaudu üywn,hb*o?b-,,* *f-

DATA 8/9/2O2O - L7:43 JsrruaçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica
loesrrrurÁero

Comissão de Justiça, Legislação e
Redacão

oescnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 86 E SEGUINTES DO RI)

192.168.1 .4gflegislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc='l &pTipoDocAux=0&pAno=2020&pNumero=353&pOrigem=2 1t1
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corurssÃo peRueuenre oe rusrÇa. lecrsllÇÃo e ReoeÇÃo

Parecer ao Projeto de Lei no 353/2020, que dispoe sobre a implantação de
casinhas, bebedouros e comedouros para cães nas praças e áreas de lazer no
Município de Mairiporã.

I- RELATORTO

O Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, propõe a
matéria em tela que dispÕe sobre a implantação de casinhas, bebedouros e
comedouros para cães nas praças e áreas de lazer no Município de Mairiporã.

It- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e
constitucional, podendo o Poder Legislativo propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão
qualquer óbice às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam
o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e
logico a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela
sua constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de setembro de 2020

/Mars

Man Santos
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cOnalSSÃO peRullenre oe lusrtÇl. lectslaÇÃO e ReolÇÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 18

de setembro de 2020, consideràndo a posição do nobre Relator, opinou

unanimemente pela aprovação do Proieto de Lei no 353/2020. Quanto ao

mérito cabe aos'senhores Vêreadores adecisão final. Não havendo mais nada

a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos

nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Alexandre dos

Santos, Marco Antonio Ribeiro Santos e Manoel Ricardo Ruiz.

v

Nm,

Plenário "27 de março", 18 de setembro de 2020
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cÂunnA MUNtctPAL DE MAIRIPoRA

Votaçôes da Sessão

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

PROTETO DE LEr 35312020
Dispôã sobre a implantação de casinhas, bebedouros e comedouros para cáes nas praças e áreas de lazer do Município de Mairiporã

lnício:
2011012020 20:52:36

Votos:
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
2011012020 20:56:14

Resultado:
APROVADO

Parlamentar PaÉido Voto

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN) Sim

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Sim

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Gusto Partido Social Democrático (PSD) 5im

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Sim

Professor Essio Partido Liberal (PL) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

sense' 211L012020 L5:15:51 6/11
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lEstafo fe São ?aufo

oricto No 602/2020

fVlairiporã, 21 de outubro de2020.

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito ltlunicipal,

Comunicamos que na 344 Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 353/2020, que Dispõe sobre a implantação de casinhas, bebedouros e
comedouros para cães nas praças e áreas de lazer do Município de Mairiporã.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
prazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de ltlairiporã

SEC-DLP/
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AUTOGRAFO DO PROJ DE LEI NO 353 DE 2O2O

Dispoe sobre a implantação de casinhas,
bebedouros e comedouros para cães nas
praças e áreas de lazer do Município de
Mairiporã.

(Autor: Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas)

a cÂrvrnnA MUNrcrpAL DE MArRrpoRÃ RpRovou:

Art. 1o Os espaços destinados à prática de esportes e lazer que
permitam a entrada de animais poderão conter casinhas, comedouros e bebedouros
para cães.

Parágrafo único. Os espaços a que se referem o caput do art. 1o

deverão conter placas indicativas, com a seguinte descrição: "Área para convivência
de animais".

Art.2o E facultado ao Poder Executivo a elaboração de convênios
com o objetivo específico de implantação das casinhas, bebedouros e comedouros
para cães nas áreas de lazer do município.

Art. 30 As casinhas, comedouros e bebedouros deverão ser
sinalizados, delimitando sua finalidade.

Art. 40 As casinhas, comedouros e bebedouros deverão:

I - conter água potável em condiçÕes ideais de higiene e de uso;

ll - conter ração em condiçÕes ideais, respeitando a data de
vencimento e as condiçÕes ideais de armazenamento;

!l! - ser confeccionados em material sanitário, liso, resistente e
impermeável;

IV - ser instalados fora das dependências sanitárias;

V - ter manutenção constante, com periodicidade a cada três meses;
e

VI
equipamentos.

obedecer às regras de higienização constantes dos

V
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Art. 5o Caberá ao Poder Executivo municipal providenciar a
instalação da placa de quetrata o parágrafo único do art. 1o.

Art. 60 Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.

Plenário "27 de Março", 21 de outubro de 2020

MESA DIRETIVA

IAS BARBOSA

ANTO SILVA

o Secretário

J DANTAS

rio

Presidente
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Senhor

PBEFEITUtsÁ MUNICTP&L DE M&.TRIPOBÀ
ESTADO DE SÃO PAULO

n'61412020

Mairiporã. 16 de novembro de 2020

para autógrafo" o

Projeto de Lei de Oliveira Dantas.

protocolizado
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nos
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PREFEITUftA MUNTCIP^&L DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE S,4O PÁULO

Assim. fica configurada violaçãcl ao

principio constitucional da "reserva de adrninistração" e separação dos poderes.

aÍrontarrdo preceitos constitucionais nos arligos 5". 47. XIV" e 144 da

Constituição Estadual e no

Nesse sentido.

do

de

Data da

)

de Mairiporã.

DE
LeiADE

12015. do Município
sobre a

cultural e

o

Caieiras

§ 20,

ADI:
2206569-

.0000. Moacir Peres.

16. Orgão

e

SC

18t02t2016)

2

E. Tribunal de

de

20,

Municipal
Cultural do
criação de

municipal,
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PRE.Ffl [TUB§- MUN ICIP&L DE MEIRIPOR E
ESTADO DE SÃO PÁULO

Outrora, no bojo de outra Ação Direta de

Inconstitucionalidade, ao analisar lei semelhante a que aqui se vergasta. a Corte paulista
ditou:

STITUCI
DE

Lei n.

2017. do

- Legislação
de recipientes

em áreas publicas
de cães e

de Ribeirão
limitação de

apenas

aos

CESP
gera

caráter
no

Fiscal).
com a

do orçamentário no
entrar em vigor e

3

de

v

de

asslm. vlr

disposições quanto

notadamente
estruturação da

NOVOS

adt/AJP
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PREf"E.ITURS- MUNTC IPAL DE M&IRIPOEE
ESTÁDO DE SÃO PAALO

me a

Estado de
quais ora
Leis.

A Sua
Presidente da
Mairiporã - SP

nos dois subsequentes e demonstrar a

origem dos recursos para seu custeio. o que

não ocorreu no PL ora em analise.

Senhor são as razões que

no 353120, 49 da Lei
da regra de

do

. c.c. art. 144). as

dessa Casa de

\,

II-

4
adt/AJP

ipal de

u

t

Sem mais para o molrcnto. aproreito a

oportunidadc para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideraçào.

Atenciosamente,

ANTONIO I AIAÔYDA
Prcf-eito Municipal
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Trâmite do Processo No 2938 /2O2O - Documento No 25/2A2O

0

Vereador - PSDB

,llborn (rilo ),lo/a owdt4 ///wo rh*, 0»* e,f"

DO DOCUMENTO fvero rorAl

NTO:
tro Pr 3s3,/2020
láreas de lazer

- implantação de casinhas e bebedouros para cães nas praças e

Fp."r"itú Municipal de Mairiporã

DATA L7/rU2020 - 13:1 prruaçÃo ABERTO

REMETEÍTTE Procuradoria Jurídica
lrrrrrr.rarÁnro

Comissão de Justiça, Legislação e
Redação

oescnrçÃo OMEAR REI.ATORIA E DAS ES DO VETO

192.168.1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=17&pTipoDocAux=0&pAno=2020&pNumero=25&pOrigem=2 1t1
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lEstafo [e São cPaufo

Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista o constante no CAPÍTULO V DO VETO, nos seus §§ 3" e 40 do art'

250 do nosso regimento interno, nao-h-manifestação e pronunciamento por parte

da comissão de Justiça, Legislação e Redação, a respeito do veto Total no 2512020

ao Projeto de Lei nó 35312020, portanto, repasso a Vossa Excelência' para que

determine as providências a serem adotadas'

sendo assim, e conforme o disposto no § 40 do art' 250, determino a inclusão do

mencionado projeto na ordem do Dia da Rãunião ordinária a ser rearizada nesta data,

independentemente de Parecer'

C â.mara lVÍunictp af [e lvÍairtp orã

Mairiporã, 08 de dezembro de 2020

rtl.-"\i rít\ t, j';1,.,
Eli)abettí Aparecidá dos Santos Silva

Chefe da Procuradoria Jurídica

Barbosa

Presidente

*
I
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cÂunnA MUNtctPAL DE MAlnlPonÃ

Votações da Sessão

Tipo:
Maioria Absoluta

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
081121202019:14:06

Votos:
S:0 lN:11 lA:0

Fim:
081L212020 L9:1.5:38

Resultado:
REPROVADO

VETO TOTAL Ng 24 AO PL 351/2020
vETo TorAL Ne 24t2ozo - PREFETTURA MUNtctpAL DE MAtRtPoRÃ - Ao PL 351/2020 - lnstitui o Projeto "Animal Amigo"

Parlamentar PaÉido Voto

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Não

Professor Essio Partido Liberal (PL) Nâo

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Não

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Não

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Não

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Não

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Não

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Não

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Nâo

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Não

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

sense' Llll2l2020 08:39:19 7 ltl
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lEsta[o fe São Qaufo

oricto No 687/2020

Mairiporã, 9 de dezembro de 2020.

Assunto: comunica vetos rejeitados

Excelentíssimo Senhor Prefeito [Vlunicipal,

Atendendo ao disposto no § 5o do art. 49 da LOM, comunicamos que na
41" Reunião Ordinária foram rejeitados os seguintes vetos totais:

VETO TOTAL NO 24I2O2O - PREFEITURA IVUNICIPAL DE MAIR]PORÃ - NO PI
35112020 - lnstitui o Projeto "Animal Amigo". (copia anexa) ;

VETO TOTAL NO 25I2O2O - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - NO PI
35312020 - DispÕe sobre a implantação de casinhas, bebedouros e comedouros para
cães nas praças e áreas de lazer do Município de Mairiporã. (copia anexa)

Respeitosamente,

M lAS BARBOSA
Presidente

R

DEPTO ADM

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura tt/unicipal de lvlairiporã

SEC.DLP
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orícto No 7í Ttzozo

Assunto: encaminha vetos promulgados

Excelentíssimo Senhor prefeito Municipal,

Respeitosamente,

Mairiporã, 14 de dezembro de 2O2O

LEI MUNICIPAL No 3'972, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2o2o - tnstitui o projeto ,,Animat
Amigo"

De acordo com o disposto no inciso v do art. 26 daloM, comunicamos que estepresidente fez a promulgação das teis abaixo ,."ià"rnadas, ,, qrri, seguem copiasoriginais para constar em seus arquivos:

LEI MUNICIPAL No 3'973, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2o2o - Dispõesobre a implantaçãode casinhas' bebedouros e comedouros para cães nas praças e áreas de lazer doMunicípio de Mairiporã. '- -.' - veYv

DOM IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC.DLP
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