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JardinOpolis, 12 de fevereiro de 2021. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Temos a honra de encaminhar a essa Edilidade, a Projeto de Lei sob 
n.° 016/2021, que: IT  BA NOVA REDAcAO AO ARTIGO 30  DA LEI MUNICIPAL 
N.° 4660/2020, QUE 'DISPOE SOBRE A cRIAcA0 DO CONSELHO MUNICIPAL 
BE PROTEcAO E DEFESA BA '\TIDA ANIMAL DE JARIMNOPOLIS - COMVIDA, 
NA FORMA QUE ESPECIFICA, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS' ". 

0 Projeto de Lei em teta tern por objetivo adequar a composiçâo 
•do CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEAO E DEFESA DA VIDA ANIMAL DE 
JARDINOPOLIS a legislaçâo vigente, haja vista que em sua composiço consta, 
dentre outros, um representante da Câmara de Vereadores, o que afronta o 
princIplo constitucional que determina a separaçâo, independência e autonornia 
dos poderes, pois os conseihos integram a estrutura do Poder Executivo, 
portanto, a participaçâo de representante do Legislativo é inconstitucional. 

Dispensando maiores comentários pela irnportância quo a presente 
matéria traz em seu bojo, submetemos a mesma a alta apreciaçâo do Vossas 
Excetências, soticitando quo a mesma seja apreciada e votada em SESSAO 
EXTRAORDINARIA, na qual fica desde ja, pelo presente, solicitada. 

Aproveitamos a oporturiidade para renovar a Vossa Exceléncia e 
dernais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos do estirna, 
consideraçâo e apreço. 

PAULO 
Municipal 

A SUA EXCELENCIA 
SENHOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÔPOLIS-SP 
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=DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021= 

"DA NOVA REDAçAO A0 ARTIGO 30  DA LEI 
MUNICIPAL N.° 4660/2020, QUE 'DISPOE 
SOBRE A cRIAçA0 DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PR0TEçA0 E DEFESA DA VIDA ANIMAL DE 
JARDINOPOLIS - COMVIDA, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS' ":::: 

O SBMTOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DR SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR 
LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei 
n.°016/2021, de autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO V. 0 Artigo 30  da Lei Municipal n.° 4660, de 23 de junho de 2020, que "DISPOE 
SOBRE A cR]AcAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEcAO E 
DEFESA DA VIDA ANIMAL DE JARDINOPOLIS - COMVIDA, NA 
FORMAL QUE ESPECIFICA, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS", passa a 
vigorar corn a seguinte redaçao: 

"Art. 3° 0 COMVIDA será composto de 14 (quatorze) membros titulares e seus 
respectivos suplentes, indicados paritariamente, sendo 50% pelo Poder 
PUblico Municipal, indicados pelo Executivo Municipal e 50% (cinquenta por 
cento) por segmentos da sociedade, através de entidades de cunho social e/ou 
representativo e/ou cidadãos que tenham interesse na protecão dos animals, a 
saber: 

01 representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente SEAMA, e seu respectivo suplente; 

II- 01 representante da Secretaria Municipal de Administraçao e 
PIanejamentoSEMAP, e seu respectivo suplente; 

III- 01 representante da Secretaria Municipal de EducaçàoSEMED, e seu 
respectivo suplente; 

IV- 01 representante da Secretaria Municipal de Saáde = SESAU, e sou 
respectivo suplente; - 

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

VI- 01 representante Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento = 
SEMFOR, e seu respectivo suplente; 

VII- 01 Profissional com formação em Medicina Veterinãria que desempenhe 
seu trabalho junto ao Municipio e seu respectivo suplente; 

VIII-07 representantes de segmentos da sociedade, sendo que, 01 deverá ser 
obrigatoriamente do Distrito de Juruce e seus respectivos suplentes; 

§ 1 0. Os membros listados nos incisos I, II, Ill, IV, V, VI e VII serão indicados 
pelo Chefe do Executivo Municipal; 
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§ 21. Os membros listados no inciso VIII seräo indicados através de entidades 
de cunho social e/ou representativo e/ou cidadaos que tenham interesse na 
protecao dos animals. 

§ 30. Os segmentos da sociedade civil organizada indicarào livremente os 
membros titulares e suplentes para composição do COMVIDA, 
independentemente de convocação, devendo as indicaçOes serem 
encaminhadas a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Arnbiente=SEAMA, encarregada dos assuntos relativos a protecão animal da 
cidade de Jardinópolis e Distrito de Juruce, para a emissão da Portaria de 
nomeação, polo Executivo Municipal. 

§ 40. Os membros do COMVIDA serão nomeados dentre pessoas corn 
dedicacào e/ou experiència em matéria de protecão e defesa animal. 

§ 50. Ocorrendo vaga no COMVIDA, será nomeado nova membro, respeitados 
os parãgrafos anteriores, que cornpletarã o mandato do sou sucessor. 

§ 60 . Os membros conselheiros do COMVIDA terão mandato de 02 (dais) anos, 
admitida a reconduçao, por periodos iguais e sucessivos. 

§ 70 . 0 exercicio das funçoes de conselheiro não dá direito a nenhurna espécie 
de remuneracãa, constituindo serviços pUblico derelevante importãncia para a 
Municipalidade. 

§ 80. 0 COMVIDA terá as seguintes cargos: urn presidente, urn vice-presidente 
e urn secretário, eleito par rnaioria simples de sous membros e terão rnandato 
de 02 (dais) anos, admitida a reconducão para a mesrno cargo, par uma ünica 
vez, par periodo igual e sucessivo." 

ARTIGO 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposiçOes em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis, 124efevereiro de 2021. 

PAULO)OSE BRIGLL 
P/efeito Municipal 
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=DE 23 DE JUNIIO DE 

"DISPÔE SOBRE A CRIA(;AO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTE(;A0 E DEFESA DA VIDA 
ANIMAL DE JARDINÔPOLIS - COMVIDA, NA 
FORMA - QUE ESPECIFICA, DANDO OUTRAS 

o SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE 
LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o 
projeto de Lei n.° 032/2020, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEçÃO E DEFESA DA VIDA 
ANIMAL DE JARDINOPOLIS - COMVIDA, constituido por ôrgAo municipal, 
o qual destina-se a conjugaçao de esforços entre o Poder Püblico e a 
Sociedade Civil, de caráter permanente, deliberativo, fiscalizador, consultivo 
• normativo, vinculado a Secretaria Municipal da Agricuitura, Abastecimento 
• Melo Ambiente = SEAMA, para o assessoramento da municipalidade em 
questOes relativas 80 bern estar animal - Proteçao e Defesa dos Animals. 

Art. 20  Sao objetivos, finalidades e competencias do CONSELHO MUNICIPAL DE 
PR0TEcÃ0 E DEFESA DA VIDA ANIMAL DE JARDINOPOLIS - COMVIDA, 
doravante mencionado apenas como COMVIDA: 

I- Atuar: 
a) na proteção e defesa dos animals, quer sejam os chamados de estimaçäo ou 

domésticos, bern como os animals da fauna silvestre - saQde animal e bem 
estar animal; 

b) na consciefltização da populaçao sobre a necessidade de se adotar os 
principios da posse responsável e proteçao ecolOgica dos animais. 

c) na defesa dos animals vitirnizados: vitimas de maus tratos - feridos, 
abandonados e outros. 

II- Colaborar na execução dos programas de educaçao ambiental, na parte que 
concerne a proteçao de animais e seus habitats; 

Ill- Solicitar e acompanhar as açoes dos ôrgãos da Administraçao, Direta ou Indireta, 
que tern incidência no desenvolvimento dos programas de proteçao e defesa dos 
animals; 

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

V- Incentivar a preservaçäo das espécies de animais da fauna silvestre, bem como a 
manutenção dos seus ecossistemas, principairnente de proteçäo ambiental, 
estaçOes, reservas e parques ecolOgicos, assumindo ou encaminhando aos 
ôrgãos e entidades competerites, animals apreendidos por tréfico ou caça ilegal 
cuja manutençao ou soltura, seja impraticável; 
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VI- Encaminhar açOes que visem, no árnbito do MunicIplo, junto a sociedade civil, a 
defesa e a proteçäo dos animals; 

VII- Sugerir criação ou revisäo na legislaçao municipal vigente; 
VIII- Propor e sugerir a realizaçao do campanhas: 

a) de esciarecimento a populaçào quanto ao tratarnento digno tue deve ser 
dado aos animals - posse responsável; 

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

IX- Envidar esforços junto a outras esferas do governo a fim de aprimorarnento da 
Iegislaçao e dos serviços de defesa e proteçäo aos animals. 

X- Incentivar a preservaçao das especies de animals da fauna silvestre, bern como a 
manutenção dos seus ecossistemas, exigindo das autoridades responsáveis 
punição severa em casos de tráfico de animals silvestres e destruiçao de seus 
habitats naturals; 

XI-Manter intercâmbio corn entidades oficials e privadas do pesquisas e/ou 
atividades ligadas a proteçao dos animals, estimulando a parceria, 0 diálogo e a 
solidariedade entre os diferentes segmentos sociais. 

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

ix- 01 representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecirnento e Meio 
Ambiente =SEAMA, o seu respectivo suplente; 

X- 01 	representante da 	Secretaria 	Municipal de Adrninistraçao e 
Planejarnento=SEMAP, e seu respectivo suplente; 

xi- 01 representante da Secretaria Municipal do EducaçãoSEMED, e seu 
respectivo suplente; 

xii- 01 representante da Socrotaria Municipal de Saüde = SESAU, e seu respectivo 
suplente; 

xiii- 01 representante do Orgao Municipal de Controle do Zoonoses, e seu respectivo 
suplente; 

xiv-01 representante Secretaria Municipal de Finanças e Orçarnento = SEMFOR, e 
seu respectivo suplente; 

xv- 01 Profissional corn forrnaçao em Medicina Veterinária quo desernpenhe seu 
trabalho junto ao MunicIpio e seu respectivo suplente; 

xvi-07 representantes de segmentos da sociedade, sendo que, 01 deverá ser 
obrigatoriarnente do Distrito do Jurucê e seus respectivos suplentes; 

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

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

§ 30. Os segmentos da sociedade civil organizada indicarao livremente os membros 
titulares e suplentes para composiçäo do COMVIDA, independentemente de 
convocaçâo, devendo as indicaçOes serem encaminhadas a Secretaria Municipal de 
Agricuttura, Abastecimento e Meio Ambiente=SEAMA, encarregada dos assuntos 
relativos a proteçao animal da cidade de Jardinopolis e Distrito de Jurucé, para a 
emissäo da Portaria de nomeaçao, pelo Executivo Municipal. 

§ 4°. Os membros do COMV!DA serão nomeados dentre pessoas corn dedicacao 
e/ou experiência em matéria de proteçäo e defesa animal. 

§ 50 . Ocorrendo vaga no COMVIDA, será nomeado novo membro, respeitados os 
parágrafos anteriores, que completará o mandato do seu sucessor. 

§ 60. Os membros conseiheiros do COMVIDA terão mandato de 02 (dois) anos, 
admitida a reconduçao, por periodos iguais e sucessivos. 

§ 70. 0 exercicio das funçoes de conselheiro näo da direito a nenhuma espécie dé 
remuneraçao, constituindo serviços püblico de relevante importância para a 
Municipalidade. 

§ 80. 0 COMVIDA terá os seguintes cargos: um presidente, um vice-presidente e um 
secretário, eleito por maioria simples de seus membros e terão mandato de 02 (dois) 
anos, admitida a reconduçao para o mesmo cargo, por uma (mica vez, por periodo 
igual e sucessivo. 

Art. 4° 0 COMVIDA poderá solicitar a colaboraçao de ôrgãos e instituiçoes 
municipais, estaduais e federais, püblicas ou privadas, para o 
desenvolvimento de suas açoes e programas. 

Art. 50  0 COMVIDA promoverá, anualmente, no mInimo, uma plenaria aberta a 
participaçao de todos os cidadaos, administraçao püblica municipal, 
entidades da sociedade civil e movimentos populares, corn o objetivo de 
analisar os trabalhos realizados, orientar sua atuação e propor projetos 
participativos. 

Art. 60  0 COMVIDA estabelecerá o seu Regimento Interno, que deverá ser 
aprovado pela maioria de seus rnernbros. 

Art. 70  Em beneficlo de seu pleno funcionamento, o COMVIDA contarâ com 
a colaboracäo do Poder Executivo Municipal, através do apoio 
administrativo e de infraestrutura e poderá solicitar a colaboraçâo 
de ôrgãos especializados. 
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Art. 80  0 Poder Executivo podera regulamentar a presente lei por decreto. 

Art. 90  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as 
disposiçOes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis/SP, 23 dejunho de 2020. 

PAULO,JOSE- BRIGLIADORI 
PIefeito Municipal 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP, EM 23 DE JUNHO DE 
2020. 

MARCIA APARECIDA RODRIGUES 
Secretária da Prefeitura Municipal 


