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Referente:  PLL  n°  065/2021  -Proj.eto  de  Lei  do  Legislativo.

Autoria do  projeto: Vereadora  Sra.  S6nia  Patas da Amizade.

Assunto  do  projeto:  Declara  de  utilidade  pdblica  a  Associa¢ao  de  Prote¢ao  Animal  Cheirinho

de  Miau.

PARECER N°  186.1/2021/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Declara   de

utilidade    pdblica    a    Associa€ao    de    Prote¢ao

Animal    Cheirinho    de    Miau.    Lei    Municipal    n°

1.887/78.  Ressalvas.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Lei,   de  autoria   da  Vereadora   Sra.

S6nia,  pelo  qual  se  busca  a  declara€ao  de  utilidade  pdblica  a  Associa¢ao  de  Protecao

Animal  Cheirinho  de  Miau.

2.        Na  Mensagem  que acompanha otexto  do  projeto,  a autora

visa  reconhecer o  empenho e o amor da Associa¢ao a causa  animal.

11.       DA FUNDAMENTA€AO

1.        A  declara¢ao   pretendida   na   presente  propositura  deve  se

coadunar  com  a  Lei  Municipal  n°  1.887/78,  e suas subeqt/enfis a/fe/af6es,  lei  essa

que disp6e sobre a declarac5o de utilidade pdblica,,£;g|{S`
•,//

out|asprovidancias.
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2.        Analisando    a    documentagao    trazida    nos    autos    as   fls.,

verificamos  tratar-se  de  pessoa  jurfdica   instituida   no   pats,   sem  fins   lucrativos,   com

carater  organizacional,  filantr6pico,  assistencial,   promocional,   recreativo,  educacional,

s6c:ro - arrirfierv+21l UJreenche os requisitos do artigo  1 a, incisos I e 11, da  Lei  Municipah.

3.        Conforme  verificado,  a  Associac5o  encontra-se  constituida

desde  20  de  mar€o  de  2020,  ott  s`eA2  ha  mais  de  01   ano  toneenche  o  /equ;57`fo  c/o

artigo  la, inciso in, da referida Lei  Municipah.

4.         Em  relacao  aos  requisitos  dos  incisosIVeV,  do  art.1°,  da

teofrs)acfao, verificamos que foram atendidos na forma do ate constitutivo (dimea
"c",  do  paragrafo  2°,  do  art.  1°,  da  Lei  Mun.icipal  -"nwma  dos /orma5');  entretanto,

n5o visualizamos a relat6rio circunstanciado da Associa€ao,  assinado  par todos

os  seus  administradores,  demonstrando  sat.isfazer  os  requis.itos  do  arfigo  1°

(i)aragrafo  3°,  do art.10,  da  Lei  MunicipaD.

5.        Portanto,  referida  documentagao  devera  constar  nos  autos

para   que,   assim,   o   presente   PLL   possa   prosseguir   na   sua   tramitacao   legislativa,

consoante a  Lei  Municipal  n°  1.887/8.

In.     DAcoNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos   a   manifestacao   sobre   o   merito   da   proposta,  julgamos   que   ela,   qpds  a

for77o/emepfafa~o  de  doalwnanfaGfo,  podera  seguir  para  tramita¢ao,  motivo  pelo

qual  entendemos  que  o  projeto  se  e„confra"' apto  a  ser  apreciado  pelos  Nobres

Vereadores.

2.        A   propositura   dever5   ser   suppretlda   as   Comiss6es   de   a)

ConstitulcaoeJustlpeeb)DefesedoMeioAmbi:±±;:{\ysDireitosdosAnimars
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3.        Para   aprovacao   do   presente    PLL   6    necessario   o   voto

favoravel  da  maioria  simples  dos  membros da  Camara,  em  fz+mo tjA7.co de dx.5f"jca~o

e votacao.

4.        Este 6 o parecer, opinativo e nao vinculante.

Jacare(, 20 de agosto de 2021

(em trabalho  remoto)

RENATA RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

Acolho o parecer,  inclusive quanto a  ressalva  bern apresentada.

De  fato,  o  artigo  1°,  §3°,  da  Lei   Municipal   n°  1887/1978,  exige  a

apresentac5o    de    "urn    relat6rio    circunstanciado    da    entidade,

assinado    por   todos    os    seus    administradores,    demonstrando

satisfazer  os   requisitos  constantes  deste  artigo".  Tal   documento

n5o foi apresentado com a propositura.

Todavia,    como    se   trata    de    uma    formalidade    que    pode   ser

providenciada   com   relativa   celeridade,   entendo   que  o   processo

podera  prosseguir  se  o  referido  relat6rio  for  brevemente juntado

aos autos.

Encaminho  o  feito  ao  Setor  de   Proposituras,   e  solicito  que  este

informe   a    interessado   sobre   a    necessidade   de   apresentar   o

relat6rio     antes     que     seja     deliberado     acer¢a     do     eventual

a rquiva mento.                                         T`\
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Caso a  providencia seja  realizada,  o  processo estara sanado e apto

para prosseguimento.

Jacarei,  23  de agosto de 2021

_-\)     ,                       -

WAa'NER ty\DEu BAccARo MAR

SECRETARIO-DIRETOR
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