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OFICIO S.E. N. 145/2020, 
PROJETO DE LET N.° 032/2020 
Mensagem n. 032/2020. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estarnos encaminhando as Vossas Excelências, para 
analise e aprovação - o Projeto de Lei que "DISPOE SOBRE A CRIAAO DO 
CONSELHO MUNICIPAL BE PROTEçAO E DEFESA BA VIDA ANIMAL BE 
JARDINOPOLIS - COMVIDA - NA FORMA QUE ESPECIFICA, DANDO OUTRAS 
PROVIDENCIAS". 

Cresee a cada dia a consciência de que animais precisam ser hem tratados e 
que se adote polIticas püblicas que lhes garantarn tratamento digno. 0 rnunicipio de 
Jardinópolis também vislumbrou essa necessidade e portanto, criarnos na presente matéria o 
Conseiho Municipal de Proteçao e Defesa da Vida dos Anirnais de JardinOpolis - 
COMVTDA. 

Temos a plena certeza de que estamos indo ao encontro do desejo de uma 
grande maioria da nossa populaçao, que de ha muito tempo espera por medidas que visem o 
bem-estar animal - onde possamos unit pessoas dispostas a fazer urn trabaiho sério e 
totalmente voluntário pelos anirnais; inclusive, valorizando a democracia participativa em 
nosso municipio corn a criaçäo deste importante canal de participacAo popular nas questôes da 
causa animal. 

Conforme Vossas Excelencias poderào certificar no corpo da rnatéria, o 
COMVIDA será formado por representantes de Secretarias Municipais, de segmentos da 
sociedade, de Veterinário e de representante do Poder Legislativo - tendo referido Conseiho, 
entre outras funçOes, acompanhar procedirnentos de doaç5es, opinar e fiscalizar sobre as 
diretrizes de Poiltica Municipal de ProteçAo a Vida Animal; e várias outras atribuiçOes. 

Dentre os objetivos está o incentivo a posse consciente de anirnais, 
assegurando-lhcs condiçOes dignas de vida e o cumprirnento do direito ao abrigo, alirnentaçAo 
adequada, água potável, vacinas e espaço fisico adequado an son deslocamento e 
desenvolvirnento; fiscalizaçao e controle relativos a criação, comercializaçäo, propriedade, 
posse, guarda, uso, transporte, tráfego e demais normas concementes aos animais domésticos 
e domesticados e vários outros itens que visam proteger e defender dos maus tratos os animais 
do munieipio, 

-continua as f1s.2- 

A Sua Excelência a Senhora 
MARL! RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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-continuaçao do Oficlo fl. 0  145/2020 (Mens.032/2020-PLei fl.0  032/2020) ... ..................... fis. 02 

Diante da importancia que a matéria traz em seu bojo, submetemos o 
presente Projeto de Lei para apreciaçào dos Nobres Vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, 
dentro dos termos regimentais, com a sua consequente aprovaçAo. 

Em oportuno renovamos a Vossa Exceléncia e demais nobres Vereadores, os 
nossos mais sinceros protestos de estima, consideraçào e apreço. 

PAULO JOSE BRIG] 
Municipal 



JDreteitura ftluntcipat be jarbinópots 
ESTADO BE SÃO PAULO 

PR EPEflURAH UXtCcPAL Dr 

JARDINÔPOLIS-SP 
TERRA BA MANGA 

Nei 03212020- fls.4 

PROJETO 	DE 	LEI N.° 032/2020 
=De 09 de Junho de 2020= 

"DISPÔE SOBRE A cRIAçAo DO CONSELKO 
MUNICIPAL DE PROTEcAO E DEFESA DA VIDA 
ANIMAL DE JARDINOPOLIS — COMVIDA, NA 
FORMA QUE ESPECIFICA, DANDO OUTRAS 
PROVIDENCIAS":::::::: 

O SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOE8 QUE 
LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, que a Camara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou 0 

projeto de Lei fl. 0  032/2020, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEcÃO E DEFESA DA VIDA 
ANIMAL DE JARDINOPOLIS - COMVIDA, constituido por ôrgao municipal, 
o qual destina-se a conjugaçao de esforços entre a Poder PUblico e a 
Sociedade Civil, de caráter permanents, deliberativo, fiscalizador, consultivo 
• normativo, vinculado a Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento 
• Meio Ambiente = SEAMA, para o assessorarnento da municipalidade em 
questoes relativas ao bern estar animal — Proteçao e Defesa dos Animais. 

Art. 20  São objetivos, finalidades e competências do CONSELHO MUNICIPAL DE 
PROTEcAO E DEFESA DA VIDA ANIMAL DE JARDINOPOLIS - COMVIDA, 
doravante mencionado apenas coma COMVIDA: 

I- Atuar: 
a) na proteçao e defesa dos animais, quer sejam as chamados de estimação ou 

domesticos, bern como os animais da fauna silvestre - sa(ide animal e bern 
estar animal; 

b) na conscientização da populaçao sabre a necessidade de se adotar as 
principios da posse responsavel e proteção ecolágica dos animais. 

c) na defesa dos animals vitimizados: vItimas de maus tratos — feridos, 
abandonados e outros. 

II- Colaborar na execuçao dos programas de educação ambiental, na parts que 
concerns a proteçao de anirnais e seus habitats; 

Ill- Solicitar e acompanhar as açOes dos órgaos da Administração, Direta ou Indireta, 
que tem incidéncia no desenvolvimento dos programas de proteção e defesa 
dos animais; 

IV- Colaborar e participar nos pIanos e programas de erradicaçao da raiva animal e 
controle das diversas zoonoses; 

V- Incentivar a preservação das espécies de animais da fauna silvestre, bem como a 
rnanutençäo dos seus ecossistemas, principalmente de proteçao ambiental, 
estaçoes, reservas e parques ecológicos, assumindo ou encaminhando aos 
ôrgãos e entidades competentes, animais apreendidos por tráfico ou caça ilegal 
cuja manutenção ou soltura, seja impraticavel; 
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VI- Encaminhar açOes que visem, no ambito do Municipio, junta a sociedade civil, a 

defesa e a proteçao dos animais; 
VII- Sugerir criação ou revisão na legislaçao municipal vigente; 
VIII- Propor e sugerir a realizaçao do campanhas: 

a) de esclarecimento a populaçAo quanto ao tratamento digno que dove ser 
dada aos animais - posse responsävel; 

b) do adoçao de animals visando o näo abandono - posse responsável; 
c) de registro do caes e gatos; 
d) de vacinaçao dos animais; 
e) para o controle reprodutivo do cäes e gatos. 

IX- Envidar esforços junto a outras esferas do governo a firn do aprimoramento da 
legislaçao e dos serviços de defesa e proteçao aos animals. 

X- Incentivar a preservaçao das espécies de animais da fauna silvestre, bem corno a 
rnanutençao dos seus ecossistemas, exigindo das autoridades responsaveis 
puniçao severa em casos de tráfico do animals silvestres e destruiçao de seus 
habitats naturals; 

XI-Manter intercâmbio com entidades oficiais e privadas de pesquisas e/ou 
atividades ligadas a proteção dos animais, estimulando a parceria, a diálogo e a 
solidariedade entre as diferentes segmentos sociais. 

Art. 30  0 COMVIDA será composto de 15 (quinze) membros titulares e seus 
respectivos suplentes, indicados paritariamente, sendo 50% polo Poder 
PUblico Municipal, indicados pelo Executivo Municipal e 50% (cinquonta par 
cento) por segmentos da sociedade, através de entidades de cunho social 
e/ou representativo e/ou cidadaos que tenham interesse na proteçao dos 
animals, a saber: 

I- 01 representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Mob 
Ambiente =SEAMA, e seu respectivo suplente; 

ii- 01 	representanto 	da 	Secretaria 	Municipal 	de 	Administraçao 	o 
Planejamento=SEMAP, e seu respectivo suplente; 

iii- 01 representante da Secretaria Municipal de EducaçaoSEMED, e seu 
respectivo suplente; 

IV- 01 representanto da Secretaria Municipal de SaUde = SESAU, e seu respectivo 
suplente; 

v- 01 representanto do Orgao Municipal de Controle de Zoonoses, e seu respectivo 
suplente; 

V1- 01 roprosontante Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento = SEMFOR, o 
seu respectivo suplente; 

VII- 01 Profissional corn formaçao em Medicina Veterinária que desempenhe seu 
trabalho junto ao Municipia e seu respectivo suplente; 

V111- 07 representantes de sogmentos da sociedade, sendo que, 01 deverâ ser 
obrigatoriamente do Distrito do Jurucê e seus respectivos suplentes; 

ix- 01 representante do Legislativo Municipal e seu respectivo suplente. 

§ 1 0 . Os membros listados nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII seräo indicados polo 
Chefe do Executivo Municipal; e, o listado no inciso IX será indicado polo prOprio 
Poder Legislativo Municipal. 
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§ 20 . Os membros listados no inciso VIII seräo indicados através de entidades de 
cunho social e/ou representativo e/ou cidadaos que tenham interesse na proteção 
dos animals. 

§ 30 Os segmentos da sociedade civil organizada indicarao livremente Os membros 
titulares e suplentes para composiçao do COMVIDA, independenternente de 
convocaçao, devendo as indicaçoes serem encarninhadas a Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Meio AmbienterSEAMA, encarregada dos assuntos 
relativos a proteção animal da cidade de JardinOpolis e Distrito de Juruce, para a 
emissäo da Portaria de nomeaçäo, pelo Executivo Municipal. 

§ 40 . Os membros do COMVIDA serão nomeados dentre pessoas corn dedicaçao 
elou experiência em materia de proteção e defesa animal. 

§ 51 . Ocorrendo vaga no COMVIDA, será norneado novo rnembro, respeitados os 
parágrafos anteriores, que cornpletará o mandato do seu sucessor. 

§ 60. Os rnembros conselheiros do COMVIDA terao mandato de 02 (dois) anos, 
admitida a reconduçao, por periodos iguais e sucessivos. 

§ 70 . 0 exercIcio das funçoes de conselheiro não dá direito a nenhurna espécie de 
remuneração, constituindo serviços pUblico de relevante irnportância para a 
Municipalidade. 

§ 80 . 0 COMVIDA terá os seguintes cargos: um presidente, urn vice-presidente e um 
secretärio, eleito por rnaioria simples de seus mernbros e teräo mandato de 02 (dois) 
anos, admitida a reconduçao para o mesmo cargo, por urna (mica vez, por perIodo 
igual e sucessivo. 

Art 40  0 COMVIDA poderá solicitar a colaboração do órgãos e instituiçOes 
rnunicipais, estaduais e federais, publicas ou privadas, para 0 

desenvolvirnento do suas açoes e prograrnas. 

Art. 50  0 COMVIDA prornoverá, anualmente, no rninimo, urna plenâria aberta a 
participaçâo de todos os cidadAos, adrninistraçao pUblica municipal, 
entidades da sociedade civil e movirnentos populares, corn o objetivo de 
analisar os trabalhos realizados, orientar sua atuaçao e propor projetos 
participativos. 

Art. 6° 0 COMVIDA estabelocerá o seu Regirnento Interno, que deverá ser 
aprovado pela maloria do seus mernbros. 

Art. 70  Em benefIcio de seu pleno funcionamento, 0 COMVIDA contará corn 
a colaboraço do Poder Executivo Municipal, através do apoio 
adrninistrativo e de infraestrutura e poderá solicitar a colaboraçào 
de órgâos especializados. 
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Art. 80  0 Poder Executivo poderá regutamentar a presente tel por decreto. 

Art. 91  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as 
disposiçOes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis/SP, 09 de junho de 2020. 

!*RIGLIADORI 
Municipal 


