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Ao Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO MOISES DA SILVA COLLER
Presidente da Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Novo Hamburgo, 27 de maio de 2022

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI
N° 04/2022

Senhor Presidente,

Por meio do ofício n° 197/20227, Vossa Excelência encaminhou à sanção
cópia da redação final do Projeto de Lei nO04/2022, aprovada por essa Egrégia Câmara,
a qual "Dispõe sobre a proibição da manutenção e criação de animais domésticos presos
em correntes ou assemelhados no Município de Novo Hamburgo", a qual comunico a
Vossa Excelência que, nos termos do S 1° do art. 44 da Lei Orgânica Municipal de
Novo Hamburgo I, decidi vetar integralmente, conforme razões que seguem.

Em que pese a louvável iniciativa deste Projeto em pauta que visa a
proteção dos animais, a proposição, para que possa ser convertida em lei deverá sofrer
VETO INTEGRAL, nos termos das considerações a seguir aduzidas, considerando que
referido PL acabou incorrendo em vício de iniciativa, além de conter alguns equívocos
técnico-jurídicos que comprometeriam a própria eficácia da lei, tudo conforme será
exposto logo adiante.

Em resumo, temos aSSIm, que a proposição ora vetada apresenta
inconstitucionalidade decorrente do chamado vício formal de iniciativa, sustentando
invasão de competência em matéria reservada ao Chefe do Executivo, na medida em
que cria atribuições para o Serviço de Fiscalização, bem como, atualmente, para a
Secretaria de Meio Ambiente, que caberia em tese a concessão de autorização para
permitir o uso de corrente em alguns animais domésticos que preencham os requisitos
dispostos no referido projeto.
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E se diz, em tese, porquanto não fica claro a que órgão de fiscalização se
refere o artigo segundo do mencionado PL, apenas se deduzindo que seria aquela
Secretaria, mas não se tendo certeza disto. O fato, no entanto, é que independente de
qual Secretaria Municipal fosse, haveria invasão de competência, decorrente dos custos
destas fiscalizações relativas ao trato correto dos animais.

E, como se sabe e por tal razão, este tipo de matéria é reservada somente
ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 60, inciso lI, alínea "d", da
Constituição Estadual, aplicável aos Municípios por simetria (artigo 8° da Constituição
Estadual):

Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

d) criação, estruturação e atribuições às Secretarias e órgãos da
Administração Pública;

Neste contexto, se repete que não se discute aqui a nobre intenção do
Poder Legislativo em criar lei municipal com intuito de proteção a causa animal.
Todavia, a Lei impugnada, como demonstrado acima, invade a competência privativa
do Poder Executivo.

Em síntese, portanto, a autorização, prevista no referido projeto, para
manter animais domésticos acorrentados, aumentaria as atribuições dos servidores da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou seja, haveria um aumento de despesa dos
recursos públicos, para fiscalização e concessão das autorizações (ademais, a serem
renovadas a cada 12 meses), estando, apenas por ai comprovada a inconstitucionalidade
da referida norma.

Não obstante aquele VICIO formal do referido PL, temos ainda que o
mesmo dispõe de problemas técnico-jurídicos insolúveis, mesmo diante do que poderia
ser um veto apenas parcial, pois da forma como restou redigido e aprovado, não fica
claro sequer qual órgão do Município teria poderes fiscalizatórios.
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Aliás, se percebe que o referido projeto, além de não determinar qual
seria o órgão competente referido, determina ainda que deveria ser apresentada
declaração de médico veterinário, que deveria ser renovada a cada período de 12 (doze)
meses, para manter animais domésticos considerados perigosos/agressivos em correntes,
o que fatalmente traria graves problemas sociais para famílias de baixa renda do
Município, que teriam todos os anos este tipo de despesa em detrimento de outras
despesas essenciais para manutenção da vida, corno alimentos, remédios, aluguel e etc.,
razão pelo qual o Poder Executivo Municipal entende não ser possível também por este
motivo a sanção do referido projeto de lei, pelo menos nos termos ali dispostos.

Está, assim, configurada a hipótese de usurpação do poder de iniciativa
atribuído ao Chefe do Executivo Municipal, considerando que a Lei em questão, de
iniciativa parlamentar, veicula matéria administrativa de competência privativa do
Prefeito, além do que poderia gerar inúmeros problemas para sua implementação
efetiva.

Outrossim, corno se sabe, a caracterização do vício de iniciativa no
processo legislativo, também implica na violação do princípio da separação e
independência dos Poderes, com previsão no artigo 10 da Constituição Estadual:

Art. 10. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido
pelo Prefeito.

Ainda, cabe mencionar que as penalidadés dispostas no art. 32 da Lei
Federal 9.605/98, é de âmbito criminal, não possuindo alçada e competência o poder
fiscalizatório municipal em direito penal, que deve ser feito pela Delegacia de Polícia,
Ministério Público e Poder Judiciário, após o devido processo legal.

Além disto, conforme o Município faz prova por meio do expediente em
anexo, datado de 27 de maio do corrente e firmado pelo Sr. Leandro Teixeira de Mello,
M.D. Presidente da ONG ONDAA NH, a própria entidade reconhece que referido
projeto dá ensejo à diversas dúvidas e incertezas que chegaram ao conhecimento
daquela ONG após a aprovação do PL, o que apenas confirma a necessidade de VETO
do referido projeto.
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Infere-se, por isso, que é caso de lhe propor VETO INTEGRAL, por
vício de inconstitucionalidade, na medida em que a iniciativa extrapola a competência
legislativa local, além do PL aprovado ter inconsistências jurídicas em sua redação,
conforme acima demonstrado.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o autógrafo
em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara
Municipal.

Atenciosamente,
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S 10 Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou
contrário ao interesse público, vetá-Io-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, os motivos do
veto ao Presidente da Câmara.
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À Excelentíssima Senhora

Fátima Cristina Caxinhas Daudt

Prefeita de Novo Hamburgo

Por meio desse, na condição de presidente da ONG ONDAA (Organização pela

Dignidade dos Animais Abandonados), não obstante os evidentes méritos do PL 004/2022

recentemente aprovado na câmara de vereadores de Novo Hamburgo e que trata da

proibição/regulamentação de acorrentamento de animais domésticos no município de Novo

Hamburgo vimos manifestar nossa preocupação com a eficácia da lei (PL 04/2022) em

razão de inúmeras dúvidas e incertezas q chegaram ao nosso conhecimento a partir de

aspectos técnicos-jurídicos da mesma.

Dessa forma, com o intuito de colaborar com a municipalidade. Apresentaremos,

o mais breve possível, projeto de lei substituto acerca dessa importante matéria.

Entendemos necessário comunicar tal fato ao poder executivo, pelo qual nos valemos do

presente ofício.

Novo Hamburgo, 27 de Maio de 2022.

r~fó
(jro Teixeira de Mello
nte da ONG ONDAA NH
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