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MUNI CÍPIO DE 

PATO BRANCO Ul-.i:· . . . 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

krt1:9 
Ofício nº '114/2018/GP Pato Branco, 12 de abril de 2018. ~f ~ 

Senhor Presidente, 
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Conforme prevê o artigo 47, inciso V da Lei Orgânica do Município de~ 
Pato Branco nos dirigimos a Vossa Excelência para comunicar veto integral ao Projeto 

de Lei nº 08/2018, que autoriza o Poder Executivo a inscrever nos carnês de 

pagamento de IPTU de Pato Branco a frase "Maltratar e Abandonar Animais é Crime! 

Lei Federal nº 9.605/98". 

Encartado ao presente, encaminhEimos as razões do veto ao supracitado 

Projeto de Lei. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 

JOECIR BERNARD! 

Presidente da Câmara Municipal 

Pato Branco - PR 

HI 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

RAZÕES DE VETO AO PROJETO DE LEI Nº 008/2018 

Através do Projeto de Lei nº 008/2008, de autoria do Vereador Fabrício Preis de Mello, o 

Legislativo autoriza o Poder Executivo a inscrever nos carnês de pagamento de IPTU de Pato 

Branco a frase "Maltratar e Abandonar Animais é Crime! Lei Federal nº 9.605/98". 

PROJETO DE LEI Nº 008/2018 

Autoriza o Poder Executivo a inscrever nos carnês de pagame.nto de 

IPTU de Pato Branco a frase "Maltratar e Ahandonar Animais é Crime! Lei 

Federal nº 9.605/98". 

Art. 1° Autoriza o Executivo Munidpal inscrever nos carnês de 

pagamento do IPTU do Município ~ frase "Maltratar e Abandonar Animais é 

Crime! Lei Federal nº 9.605/98". 

Parágrafo único. A frase do "caput" deste artigo deverá constar na capa 

ou contracapa dos carnês do IPTU a partir de 2019. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Esta lei é de autoria do Vereador Fabrício Preis de Mello - PSD. 

Em que pese à matéria em questão tratar de "assuntos de interesse local", como 

descreve o artigo 30 da Constituição Federal, posto que, o projeto em análise visa éltencler 

interesse local, este deve ser vetado integralmente, por haver a desnecessidade de Lei para o 

caso em concreto, bem como tratar-se de documento formal para pagamento, e não material 

que veicula campanhas institucionais, vejamos: 

O Projeto pretende incluir nos carnês de pagamento de IPTU a frase: "Maltratar e 

Abandonar Animais é Crime! Lei Federal nº 9.605/98". 

Ocorre que, no carnê de IPTU, há orientações sobre o contribuinte, número da inscrição 

imobiliária do imóvel, endereço de entrega do carnê e endereço do imóvel, além de 

informações gerais sobre o IPTU, formas de pagamento e bancos credenciados. 

Às informações vem de forma detalhada, como nome do proprietário ou possuidor do 

imóvel; Inscrição Imobiliária; Natureza: Territorial (isto é, sem construção) ou Predial (com 

construção); Endereço do Imóvel: localização, como logradouro, número (se houver) e bairro; 

Loteamento: número da planta ou área regularizada, quando houver; Quadra; Lote; Valor 

Venal; informações territoriais; parcelas de pagamento, entre outras. 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

Trata-se, portanto, de um documento para pagamento, e não de campanhas até porque já há 

no Município campanhas de proteção aos animais, incluindo a Lei Municipal 4.433/2014, a qual já 

disciplina a matéria em referência, que obriga o Executivo a promover nas escolas campanhas 

voltadas aos alunos o respeito aos animais, "Art. 26. O Executivo Municipal, por meio da 

Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, 

fica obrigado a: ..... b) Promover nas escolas municipais e demais instituições de 

ensino em funcionamento neste Município campanha voltadas para estimular nos 

alunos noções de amor e respeito aos animais e ao meio ambiente como um todo." 

Através do memorando 072/2018, da Secretaria de Meio Ambiente do Município, 

denota-se que há diversas campanhas institucionais, sendo feitas com o objetivo proposto no 

Projeto, que atingem toda a população do Município. 

Ressalta-se ainda, que a composição dos carnês de IPTU, são atos de gestão, os dados 

e a forma de apresentação competem ao Executivo. 

Quanto a isso, deve-se lembrar que os três poderes, embora harmônicos, são 

independentes entre si, não cabendo ingerência do Legislativo sobre o Executivo, tampouco 

deste quanto aquele, inclusive e especialmente em sua função típica, qual seja, legislar. Além 

da função legislativa, cabe a essa Casa de Leis fiscalizar os atos do Executivo, mas 

não praticar ingerência. 

Com isso, o veto é medida que se impõe, em especial para impedir a edição de 

leis que sejam contrárias ao interesse público, violando o princípio do devido e 

eficiente processo legislativo. 

Tendo em vista, às argumentações expedidas, veta-se integralmente o 

Projeto de Lei na forma apresentada pelo Sr 

Pato Branco, 16 
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1 rvlErvlO N. º 0?2/20 1R - SMMA Palo IJrnnco, 09 ele nbril de 201 R. 

Do: Nelson Oertnni - Sccrelnria de Meio Amhicnlc. 

1 Pnra: J\ssessorin de Gabinete 

Ass111110: Rcsposln nos projetos ele Lei 07 e 08 - Cflmnra ele Vercndores 

·Em nlcndimenlo ajuslilícaliva de velo do Executivo referente nos projetos n" 7e8/2018, 
juslificamos que; 
Gonsidcrnndo que em cumprimento ll Lei <l.'IJJ/20111 que inslilui o Progrnma ele Prolcçiio cio nem 
Eslar cios Animais - PROBEM, a elivulgnçilo e vciculnçfü) ele mensngcns ccl11cntivns já cslilo se ndo 
aplicnclas cfolivnmenle nos mnis diversos meios. 
- P.venlos cclucalivos cm clalus nlusivas no meio nmbienle (Din lvl1111dial cio l\tleio J\111hie11tc - 05 de 
junho) redes socinis; 
- Pnlestrns pcrh\dicns cm cscolns do rede municipal e rede privmla cios diversos níveis da ccl11caçílo 
básica'; 
- Cnmpnnhns c111 parceria com ONGs, assoeioçõcs, enticlnclcs prolctorns ele 1111imois; 
-Ações educntivas realizadas cm feiras tle ncioçíio rcsponsóvel, com cnlrcgn ele mídia escritn 
panfletos, Cfll'(llZeS, baners, reelll'SO ele Olldio e VÍcleo, entrego ele bri11clCS por enlidndes pnrcerins, etc; 
- lvlensngens cclucativns veiculnclas cm rádio, tclevis:to e jornal digital e escrito; 
Dessa formo, entendemos esse nspeeto jíl vem sendo efetivamente cumprido, niio havendo a 
necessidade dn utilizaçi\o de outros meios parn esse fim, como infonnnções no 111nrerinl do cohrnnça 
de l111postos e laril'ns cio Munic!pio. Entendemos lnmbém que n fixaçílo de malcrinl impresso e111 
locnis públicos pode comprometer ns ações ele liscnliznçiío dessa Secretnria ele Meio Amhicnlc, que 
vem proibindo <]Uaisquer mnlcrinl impresso pnrn propngancl11 m1 div11lgnçilo nesses locais, o que !em 
sido inclusive motivo de nulunçílo por próticas dessa natureza . 

Atenciosamente. --- ----, 
·-~ 

_ -~'ion ílcrlani 

Secretório Municipal ele Meio Ambiente 
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Eles são amigos, fieis companheiros e muito divertidos. 

Adotar um animalzinho é um ato de arnor, mas 
exige responsabilidade para proteger, alimentar, 
dar assistência quando ficarem doentinhos. 

'1 11 I• t .lll • l1 t 1 11 1 " 1 1 1 111 11 

De acordo com a Mftit'trtif'tflfild.J.@ quem aba11tlo11a ou 
maltrata um animal está cometendo crime e poderá ser 
penalizado por isso. 
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Você sabia c1ue maltratar um animal 
por qualquer motivo, além de ato cruel 
é um crime sob pena de multa e prisão? 

Por isso é Importante saber que: 
Guilrda rosponsávcl de se u animal de 
estlmilção ou animal de trabalho deve 
alender plenamente as condições para o 
conforto e bem-estar do mesmo. Portanto, 
antes ela adotilr ou adquirir o seu animal, 
certifique-se q1w todos os membros da 
sun familia concordam sobre essn 
decisão, evitando futuros aborrellimentos 
ou desentendimentos familiares. 

Sobre a alimentação: 
Um animal bem alimentado é um amigo 
saudável e feliz. O alimento precisa ser 
ílpropriado conforme a !!spécle ou il idadl! 
do animal. 

Higiene e SilÍHI!!: 
Par;i o seu animal estar saudável é preciso 
que sua saúde seja acompanhada por um 
médico veterinário pelo menos urna vez 
por ano ou quando necessílrio para 
vaciná-lo 011 d!!svarmlná-lo. As concliçõas 
dláriíls de higiene elas instíllnções, água 
limpa parn beber, banho e tosa são 
essenciílls para a sa(1de e o bem-estar do 
seu ;111lmal. 

Atividadas físicas e cnminhadas: 
Procure realiznr alguma atividade física 
com o seu animal. Caminhadas com o 
mesmo, preso e1n urna coleira com gula, 
poda !!Vilar acidentes com pessoas e que o 
mesmo seja atropelado. Animais bravos 
elevem estor com fo cinheiras, de acordo 
com o que está previsto em Lei. lmportnn
te recolher e destinar, adequaclamento, 
os dejetos gcrnclos cm via p(1blica pelo 
seu animal! 

i::sterilizílção: 
Toda a guarclêi responsável d!! ílllimal 
deva, obrigatoriamente, compreender n 
cnstraçõo, evitando a sua reprodução 
Indesejada. Isso evita tumores d!! útero e 
mama nas fême as. Esso ação pode . 
contribuir com a recluçõo do 111'1mero de 
animais de run na nossíl cidade, Sejn 
consciente e colabore. 

Identificação: 
Quando realizada a castrnção, exija a 
chipagem cio seu animal. O chip é multo 
pequeno, indolor e facilita a identifica
ção cio sou animal, caso se perca 011 seja 
roubíldo. 

Situação d!! maus tratos: 
Animais expostos a lnsolaçilo constante, 
lugares úmlclos ou Insalubres, sem 
alimentnção e água limpa, presos com 
pouca 011 sem nenhuma mobilidade, es· 
pancados e sem os devidos cuidados 
sanitários, caracterizam maus tratos, 
podendo ser enquadrados nos seguintes 
instrumentos: 

Lei Federnl 9.605/!Jll 
Lei de Crimes Ambientais 

Lei M1111iclpal 11./133/2014 
PROBEM 
(Programil Municipal de Proteçiio e Bem Es tar). 

Apo!o· 

?li. ~ r•nt FEl1 llftA Cl F 

. t@f PATO aUANCO f.9l~!~~).P 
"..... ;) Seuelarla tlo f.felo flmblenle 11r""'"'"...,_, .,., 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 
o veio J~~i;? Flt. 

Municipalo0 projeto de l.Q-i u º o'2 {z01 € · . 

Pato Branco, &\l \ Q'-i \Z01'8 . 
e 

~ãoWe~Óe 
Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: leg is lativo@camarapatobranco.com.br 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2018 

Autor: Comissão de Justiça e Redação 
Relator: Carlinho Antonio Polazzo - PROS 
Súmula: Aceita Veto ao Pr.ojeto de Lei nº 08/2018, que autoriza o Poder 
Executivo a inscrever nos carnês de pagamento de 1 PTU de Pato Branco a frase 
"Maltratar e Abandonar Animais é Crime! Lei Federal nº 9.605/98". 

RELATÓRIO 

Através do Projeto em análise, a Comissão de Justiça e Redação propõe o 

presente Projeto de Decreto Legislativo, que Aceita Veto ao Projeto de Lei nº 08/2018, 

que autoriza o Poder Executivo a inscrever nos carnês de pagamento de IPTU de Pato,'; • 
. i'I ' 

Branco a frase "Maltratar e Abandonar Animais é Crime! Lei Federal nº 9.605/98". ~ , , ., 
•• J > 

O Decreto Legislativo se justifica pelas alegações apresentadas pelo Executivo~! ' 
• 1 

Municipal através do contido no ofício nº 114/2018/GP. 

ANÁLISE 

Trata-se de uma iniciativa onde a Comissão de Justiça e Redação propõe ~~ 
presente Projeto de Decreto Legislativo, que Aceita Veto ao Projeto de Lei nº 08/201 S:b 

f.J 
que autoriza o Poder Executivo a inscrever nos carnês de pagamento de IPTU de Pato~ 

.1. 

Branco a frase "Maltratar e Abandonar Animais é Crime! Lei Federal nº 9.605/98". ~ 

O Executivo Municipal apresenta dentre as razões ao veto ao Projeto de Lei nº 

08/2018, alegando de que os carnês possuem muitas informações relativas ao imóvel 

objeto do referido carnê de IPTU, seja do imóvel, seja do proprietário. 

Alega ainda que o carnê é um documento para pagamento e não de campanhas, 

até porque a municipalidade já estaria realizando campanhas de proteção aos animais, 

incluindo a lei municipal nº 4.433/2014, que disciplinaria a matéria. 

Contudo cabe tecer uma análise triste referente ao antepenúltimo e penúltimo 

parágrafos do referido anexo ao ofício nº 114/2018/GP, contendo Razões de Veto ao 

Projeto de Lei nº 008/2018, onde INFELIZMENTE o executivo alega tratar-se de 

ingerência do Legislativo sobre o ~xecutivo . 
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Inclusive textualizou em negrito, dizendo que "Além da função legislativa, cabe a 

essa Casa de Leis fiscalizar os atos do Executivo, mas não praticar ingerência". 

No penúltimo parágrafo, destaca que a matéria não teria interesse público, 

violando o princípio do devido e eficiente processo legislativo. 

Afirmações descabidas, pois a matéria possui sim interesse público, afinal 

sempre terá interesse público, matérias que visem orientar a população. 

Sugiro ao Executivo, cautela ao alegar ingerência do Legislativo, pois devemos 

trabalhar ambos os poderes visando a manutenção da harmonia entre os poderes e 

este tipo de alegação, só vem a constranger o legislativo, com alegação sem 

fundamentação legal. 

Me manifesto favoravelmente a manutenção do veto, por concordar que de fato 

o carnê do IPTU tem outra função diversa da de servir para veiculação de campanhas, 

contudo, deixo formalizada a insatisfação com as alegações de que tal propositura seja 

um ato de ingerência. 

VOTO DO RELATOR 

Considerando a análise anteriormente exposta, opino favoravelmente a 

tramitação e aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo, com as ressalvas 

apresentadas. 

Assim , diante das alegações e considerações apresentadas, opto por exarar 

PARECER FAVORÁVEL, a regular tramitação e aprovação da presente matéria. 

É o parecer, SMJ. 

Pato Branco, 07 de maio de 2018. 

Carlinho Ant ~~to4~8 
Presidente 
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Estado do Paraná 
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Exmo. Senhor 
Joecir Bernardi 

Estado do Paraná 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Os vereadores infra-assinados, componentes da Comissão de Justiça e Redação, no 
uso de suas prerrogativas legais e com fundamento no artigo 57 do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, submetem à apreciação e deliberação plenária, o seguinte Projeto de Decreto 
Legislativo: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 4/2018 

Aceita o veto integral ao Projeto de Lei nº 8/2018. 

Art. 1° Aceita o veto integral ao Projeto de Lei nº 08/2018, que autoriza o 
Poder Executivo a inscrever nos carnês de pagamento de IPTU de Pato Branco a frase 
"Maltratar e Abandonar Animais é Crime! Lei Federal nº 9.605/98". 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 7 de maio de 2018. 

Carlinho 

~iffcf1/d!f(J~~
~1eZ:d!'5t~PSDB 

Q ~ rl h, fr'I. ~ 
R~ JKé Correia - PSC 

Membro 

i olazzo - PROS 
lator 

Vr 
Ronalce Moacir Dá_lchiavan - PP 

Membro 

Rua Araribóia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

Justificativa 

O Executivo apresenta como razão principal para o veto integral o vício de 

iniciativa da proposição legislativa, além da questão de que a municipalidade já estaria 

realizando diversas campanhas, contemplando a questão dos maus tratos aos animais. 

O Executivo alega ainda que o Carnê de IPTU é um documento para 

pagamento de tributo e não de campanhas. 

Diante dos fatos apresentados, entendemos que é oportuna a manutenção do 

veto, pois de fato não é nos carnês de IPTU o meio adequado para o desenvolvimento da 

campanha e alerta, propostos no projeto de lei. 

Pato Branco, 7 de maio de 2018. 
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