
Câmara Municipal de São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP 
CEP 12.209-535 - Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br

-ASSESSORIA 1URÍ DICA-

PARECER N.° 8.685 - A/J
(ref.: meio ambiente)
Proc. n.° 11305/2018 
PL n.° 432/2018 
Ver. Cyborg 
Emenda n" 01

“Dispõe sobre a proibição de venda de animais 
domésticos em locais públicos, inclusive em 
veículos, exceto as autorizadas pela Prefeitura 
Municipal de São Jose dos Campos. ”

'IVata-se de Emenda apresentada pelo Vereador Cyborg ao projeto de lei de 
sua autoria processado sob o n°l 130/2018, o qual objetiva proibir a venda de animais 
domésticos em locais públicos df) Município de São )osé dos Campos, e dar outras 
providências.

insta ressaltar que esta Assessoria se manifestou nos autos, quando da análise 
da proposta original, no sentido de, dentre outras observações, haver invasão de competência 
nos termos do art. 22, I da Constituição hederal, por tratar de assunto reservado à União. 
flouvre também o apontamento de necessidade de correção do texto em razão da técnica 
legislativa.

A presente ememla não sana o vício de irúciativa, tratando apenas de dar nova 
redação aos artigos 2n e 3o da proposta original, o que não sana os apontamentos feitos.

Desta forma, como não se trata de alteração substancial que pudesse eliminar 
o vício atinente à iniciativa, tal como apontado, ficam mantidas as conclusões expostas no 
parecer n° 8026 exarado por esta Assessoria ) urídica no sentido que a proposta da forma como 
se encontra não reúne, sob o aspecto jurídico, condições de ser apreciada pelos nobres 
Vereadores desta Casa Legislativa.

E o parecer.

São José dos Campos, 14 de outubro de 2019.

Thiagojoel de Almeida 
Assessor ]urídico

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica

Sérgio Ricardo SanCAna 
(õ)nsultor da Assessoria Jurídica

Identificador: 370036003100370035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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