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PARECER   JURÍDICO 

 

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: 

 

Constituição Federal, art. 23, inc. VII e art. 30, inc. I; 

Lei orgânica, art. 11, inc. XXX e XLIV. 

Lei Municipal 8.609/2017. 

Regimento interno,  artigos 162 e 135. 

 

DA INICIATIVA LEGISLATIVA: 

 

A iniciativa das leis,  salvo nos casos de competência 

reservada, é comum aos Vereadores, Prefeito e Eleitores,  conforme 

dicção dos art. 134  da Lei Orgânica.  

No caso em análise, sem competência exclusiva,  a 

iniciativa do Prefeito não invade  competência reservada à Câmara de 

Vereadores.  Portanto o projeto é formalmente constitucional quanto à 

iniciativa. 

 

QUANTO AO OBJETO: 

 

Quanto a matéria, o projeto tem por objeto: 

 

 “ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 2º, INCISO I, III E IV E § 

2º, INCISOS I, II, BEM COMO DO ART.4º “CAPUT”, § 1º, I, II E § 

2º, E O ART. 8º, § 2º, INCISO II E IV DA LEI 8.609, DE 05 DE 

JUNHO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE OS VEÍCULOS DE 

TRAÇÃO ANIMAL E O PROGRAMA DE REDUÇÃO 

GRADATIVA DO NÚMERO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO 

ANIMAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO”. 



 

As ações governamentais para proteção da fauna, 

compete ao Município de maneira suplementar com o Estado e a União,  

conforme dicção do art. 23, inc. VII da CF.  

O município estabeleceu como interesse local a 

preservação da fauna,  e o combate aos maus tratos e atos de 

crueldade com os animais, conforme dicção do art. 11, inciso XLIV. 

Aliás, o município tem editado leis que tratam da 

preservação da fauna e coíbem maus tratos aos animais,  tal como a Lei 

8.609/2017 que visa extinguir com os veículos de tração animal em São 

Leopoldo. 

Pelo projeto em análise o Executivo justifica a 

impossibilidade de cumprimento do prazo estipulado na lei originária e 

propõe a prorrogação pelo prazo de um ano para implementação 

dessa política pública. 

Portanto,  a matéria é afeta ao interesse local. 

Nesse contexto entendo que o projeto é formal e 

materialmente constitucional. 

 

DO PROCESSO LEGISLATIVO: 

O projeto aportou no sistema com pedido de tramitação 

em regime de urgência especial,  isso porque o prazo derradeiro para o 

fim do uso de veículos de tração animal se encerra neste dia 30.06.2021, 

e desta forma o Executivo carece de mais prazo para implementação 

do objeto. 

A urgência é a abreviação do processo legislativo 

conforme autoriza o artigo 162 do Regimento. 

A urgência por si só não retira o trâmite nas  comissões 

permanentes,  contudo podendo o Plenário dispensar tais pareceres. 

A matéria se submete a votação única (art. 135, inc. IV),    

e restará aprovada pela maioria simples dos presentes (art. 144 do 

Regimento). 

São Leopoldo, 30 de junho de 2021. 

Jefferson Oliveira Soares.´. 

Consultor Jurídico. 


