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1. RESUMO DA CEE

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou na sessão

ordinária do dia 31 de outubro de 2017, o requerimento nº 6701, de autoria do

vereador ]ean Corauci, visando ”analisar e estudar as implicações práticas e o

cumprimento da Lei nº 13.882/ 2016, "postura municipal em parques públicos

no município de Ribeirão Preto, autorizando a entrada de animais, conforme

especifica" .

O requerimento para a constituição da Comissão Especial

de Estudo levou em consideração os inúmeros problemas e pontos que devem

ser observados, tais como:

- Que a Lei Municipal nº 13.882 /2016 trata sobre a ”postura
municipal em parques públicos no município de Ribeirão Preto, autorizando a

entrada de animais”.

- Que há reclamações de muitos frequentadores dos

parques públicos de Ribeirão Preto sobre a entrada de animais de médio e/ o

grande porte, desrespeitando notadamente a citada legislação;

- Que há também muitas reclamações de muitos

frequentadores dos parques sobre o não recolhimento das fazes, pelos tutores de

animais, dos bichos de estimação dentro dos parques municipais, também
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- A falta de fiscalização dentro dos parques para coibir

práticas ilegais acima descritas, causando, desse modo, 'mdisposições e

animosidades entre os frequentadores desses locais de uso coletivo;

Neste sentido, o escopo da presente Comissão foi estudar e

estimular o debate público em torno das alternativas e soluções para resolver a

problemática atinente a postura municipal em parques públicos no município

de Ribeirão Preto, autorizando a entrada de animais, ora disposta na Lei

Municipal nº 13.882/2016. C. M. R. P.
”X'

11. DO TRÁMITELEGISLATIVO

No trâmite legal, por despacho da Presidente desta Casa,

elaborou-se o Projeto de Resolução nº 125/2017, que aprovado, constituiu a

ComissãoEspecial de Estudo, composta inicialmente por 03 (três) vereadores, a

saber: JEAN CORAUCI (PDT), ADAUTO MARMITA (PR) e DADINHO (PTB),

sob a presidência do primeiro, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, Resolução

nº 87/2017, de 10 de novembro de 2017, devidamente promulgada pela

Presidente da Câmara, Vereador Rodrigo Simões, publicada no diário oficial do

Município de 13 de novembro de 2017. Após, por intermédio dos trâmites

regimentais, alterou-se a composição da referida comissão temporária a fim de

inserir o vereador RODRIGO SIMÓES (PDT) como presidente, consoante

disposto na Resolução nº 11, de 28 de fevereiro de 2018, publicada no Diário

Oficial do Município de 02 de março de 2018 (fl. 17).
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III. DA INSTALAÇÃOE OITIVAS e', M- , P.
Res ...ª—3. & ........
FI ......%

5.3...............
PRIMEIRAREUNIÃO RUb- ... .. .W...........

Aos Vinte e um dias do mês de novembro de 2017, às

15:07hs na Sala de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu-

se a ComissãoEspecial de Estudos destinada a analisar e estudar as implicações

práticas e o cumprimento da Lei nº 13.882/ 16 ”postura municipal em Parques

públicos no Município - entrada de animais".

O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de

todos, informou a todos a composição da Comissão, agradeceu também a

presença do Presidente da Casa, e dos VereadoresMaurícioGasparini e Orlando

Pesoti representados por suas respectivas assessorias.

Acrescentou que a Lei que versa acerca da entrada de

animais em nossa cidade, prevê o porte dos animais que é permitido a entrada,

contudo estão recebendo denúncias de que estão adentrando e circulando no

interior dos parques animais maiores do que o autorizado, animais sem coleira

e que estão verificando que seus donos não estão recolhendo os dejetos deixados

por seus animais, assim, a CEE vai estudar a situação no Município e

alternativas, se é preciso aprimorar a lei, prevendo a entrada de animais maiores,

ou mesmo estudar a situação do porque não está havendo a devida fiscalização.

O Ver. Dadinho cumprimentou os presentes, afirmou que

concorda com o Presidente da CEE, que as situações devem ser analisadas de ,“

forma que os cuidadores dos animais tenham mais atenção e responsabilidade

no trato dos mesmos em tais locais públicos,que se todos seguirem corretamente
Uk/f
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suas obrigações como recolhendo os dejetos de seus animais, não soltando. P.
Res. ...ª—i. «...um...
Fl. ............coleiras, a convivência serámais harmônica.

O Ver. Marmita, com a palavra, cumprimentou todos os

presentes, que não é contra a entrada de animais nos parques, pelo contrário,

mas que se trata de um assunto que preocupa, que se permitida a entrada de

animas de grande porte ou médio os mesmos devem circular com um cuidado

maior, pois caso aconteça um ataque, além de machucar alguém, pode gerar até

mesmo o sacrifício deste animal assim, precisam discutir o assunto.

O Presidente da Casa, Ver. Rodrigo Simões, cumprimentou

todos os presentes, afirmou que esta Lei é de sua autoria, mas que tem recebido

diversas queixas, e por isso, solicitou ao Ver. ]ean Coraucci que presidisse esta

CEE, até pelo seu compromisso com a causa animal, que a ideia é ouvir a todos,

aqueles engajados na causa animal, a população, o executivo, que os parques de

São Paulo são frequentados também por animais levados por seus donos, que

pelas denúncias recebidas, a Lei não está sendo cumprida em Ribeirão Preto, e

assim é preciso estudar a necessidade de aperfeiçoamento da lei, que por outro

lado, há pessoas que vão aos parques e não ficam a vontade com os animais

soltos, que há necessidade de respeito de todas as partes interessadas, assim,

agradeceu o Ver. ]ean que representa junto a Câmara de Ribeirão Preto a ca a

animal e espera que resulte um trabalho que contemple a todos.

0 Ver. Jean afirmou que a ideia é estudar e aprimorar a lei,

mesmo porque seu pai, o Ver. Coraucci Netto já propôs projetos nesta linha, que

pretende de forma democrática realizar o estudo, ouvindo a todos para que _

assim possam resultar em um entendimento que melhor atenda a todos os ,*

envolvidos, acrescentou que esta Lei foi votada no ano passado, foi objeto de r
NA<

judicialização, mas que a Justiça entendeu por sua constitucionalidade, assim, #' /Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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está apta a surtir seus efeitos e a ideia é que durante os trabalhos, possam ir nos

parques e ouvir as pessoas, também ouvir as pessoas ligadas a causa animal, e

as pessoas que cuidam dos parques e responsáveis pela fiscalização de tais

locais, o porquê não está sendo feita da maneira correta, que esta CEE não quer

proibir a entrada dos animais nos parques, e há necessidade da população se

conscientizar de suas obrigações quanto aos seus animais nos espaços públicos,

assim, declarou a CEE devidamente INSTALADA nos termos legais e

regimentais.

Os membros da Comissão deliberaram acerca da relatoria

da CEE, sendo indicado o Ver. Dadinho que aceitou agradecendo a indicação

Após fazer suas considerações finais, nada mais havendo,

nem interessados em se manifestar, às 15:29hs o Presidente declarou encerrados

os trabalhos desta reunião.

SEGUNDAREUNIÃO

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2017, às 14:45hs,

na Sala de Comissões da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Especial de

Estudos destinada aAnalisar e Estudar as ImplicaçõesPráticas e o Cumprimento

da Lei nº 13.882/ 16 ”Postura Municipal em Parques públicos no Município - '

MEntrada de Animais”.

Na presença do Vereador Adauto Marmita, membro dessa

Comissão, o Presidente declarou abertos os trabalhos, cumprimentou a todos os

presentes, justificou a ausência do Vereador Dadinho, membro desta Comissão, M€/
que se encontra aqui representado por seu assessor Flávio. b
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Ato contínuo, o Presidente da CEE,Vereador JeanCoraucci

chamou para comporem a mesa os convidados que serão ouvidos nesta reunião:

Fabiana Gonzalez Andreolli e Adriano Andreolli, ambos representantes da

República Nacional dos Pets. Dando início aos depoimentos, o Presidente da

CEE Jean Coraucci, solicita aos depoentes que façamuma apresentação sobre os

projetos da empresa e o que eles podem contribuir para o objeto da presente

CEE.

O Sr. Adriano diz que a República dos Pets foi criada em

Ribeirão Preto e tem um alcance nacional, através de registro de pets em um

grande banco de dados nacional, e com solução para o mercado pet em 12 sub

marcas que a compõe.

A República dos Pets está presente nos 27 estados do Brasil,

tendo milhares de pets registrados. É uma marca amada e respeitada, com

milhares de seguidores e de fãs, milhares de pets registrados, presente em todo

o Brasil, serviços de documentos para viagem, canal de conteúdo n

posicionamento da marca de produtos que são exclusivos.

mercado, se tornam parceiros e oferecem diferenciais para as famílias de pets

que são filiadas. Por uma parte, a República dos Pets oferece alguns benefícios

para as famílias que tem seus pets registrados e por outro lado, as empresas tem
Minteresse em participar desses projetos.

Alguns dos diferenciais tem benefícios em planos de saúde

pet, pontos e programas de uma grande companhia aérea, clube de vantagens

de um grande banco, desconto na documentação dos pets para viagem e Jdescontos em pet-shopping e boxes pet e outras empresas que fazem parte desse ivi (

mercado. ,

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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Uma parte importante da República dos Pets é a parte

social. Além dessas parcerias com empresas, a República também participa dos

projetos sociais, fazendo parcerias com as ONGs e encabeçando ou participando

de projetos que tenham esse lado social, visando os pets em estado de risco, ou

seja, os que vivem na rua ou que são abandonados. Essa parte social é importante

e por isso estamos aqui hoje.

O principal projeto, como já foi exposto e o abandono zero

e por sermos de Ribeirão Preto, queremos que esta cidade seja pioneira neste

projeto. Das missões adotadas, o registro e o cadastro de animais é emitido uma

certidão com o número de registro de cada pet.

Esse número é baseado nas características de cada pet.

Algumas das iniciativas, além do cadastro, que protegerá os pets, dificultará o

abandono, tirando os pets da rua, oferecendo benefícios na adoção. Todos os

pets que estão registrados na República têm descontos e outros benefícios como

incentivos. Acreditamos que este projeto, tem todas as engrena ens para

Câmara Municipal de Ribeirão Preto

_

C. H. ,R. P.
'

funcronar trazendo os resultados esperados. Res. nª], O,

Quem realiza nossa proposta República dos Pe com apoio

da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal e quem participa são as ONGs,

associações, pessoas físicas, iniciativa privada e voluntários interessados no

assunto. A República dos Pets faz o registro, divulgação, campanhas, ações,

contatos com empresas, enfim, fazendo planejamento de inteligência e de ação.

As ONGs, através do projeto de recolhimento, abrigo,

proteção e encaminhamento, porém agora com incentivo, pois um animal

recolhido tem um custo. O poder público, tanto legislativo como o executivo,

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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nos dando apoio, credibilidade e chancela e estando juntos pa
cidade modelo contra o abandono de pets.

A iniciativa privada é importante pois é ela quem 1n

esse projeto, portanto não tem nenhum custo para o munícipe e nem para a

Prefeitura. As metas é conseguir o número exato dos pets que existe em nossa

cidade e adotar políticas sérias que tragam direitos e deveres para que tudo

funcione perfeitamente e que Ribeirão Preto seja referência nesse projeto.

Uma questão que surgiu é o objeto de estudos dessa

comissão, que é a entrada de pets em parques. Algumas pessoas reclamam que

os animais frequentam o mesmo lugar, que os mesmos deixam seus dejetos sem

que seus tutores recolham. Como já dissemos aqui, temos entre as empresas

parceiras, uma que fornece o publi pet, para fazer o recolhimento dos dejetos.

O publi pet e uma peça de mobiliário urbano, que dispõe

de uma lixeira própria, com saquinhos para o ”cata caca", servindo para fazer o

recolhimento dos dejetos dos pets. A contrapartida da empresa é a publicidade

de sua marca. A República é responsável pelo mobiliário e pela manutenção,

além da captação de publicidade, mas necessita que a Câmara faça a parte da

legislação da fiscalização.

Além dessa solução, existe outro projeto que é o pet stop e

refere—se à entrada de pets em shopping center ou outro local que os pets não

podem circular ou tenha o acesso limitado. Acreditamos que esse projeto

também possa ser levando para parques.

O projeto é que se faça um local adequado, com pessoas
treinadas para esse fim. Seria um lugar reservado, ou seja, um espaço onde o pet

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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terá suas necessidades atendidas, ou seja, eles podem ter interação com outros

animais, podem se alimentar, podem brincar e os tutores já seriam

encaminhados para a área reservada para os pets.

O objetivo é manter um espaço democrático, onde quem
leva seu pet tem o seu espaço e quem não quer essa interação com os animais,

não será incomodado. Essa iniciativa é público-privada, custeado por empresas,

que se beneficiarão da parte publicitária, enquanto a estrutura, treinamento de

pessoas, acompanhamento e levantamento de verbas para esse projeto é de

responsabilidade da República dos Pets.

Em resposta ao Flávio, assessor do vereador Dadinho, diz

que esses projetos vão depender do que a comissão vai entender como ideal.

Como ter a frequência de pessoas e pets num parque é visto como um problema,

isso poderia inviabilizar a presença de pets no parque e as pessoas com pets

seriam direcionadas para esse espaço para que não tivesse problema. Além

desses projetos, temos inúmeros outros e gostaríamos muito de ..,».-.

im, .

'IQÇgàIÍIIII
Lu.-«..,. *:*-ªmu «

projeto ”Abandono Zero”. Res. .
Fl. . .
vRub. . .

Pergunta o vereador Jean Coraucci se temos algumas

cidades que existe o publi pet e o pet stop. Em resposta, disse Fabiana que sim.

Existe já instalado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, existe um

espaço no Shopping Vila Lobos. No Rio existe um projeto parecido, mas co

suas especificidades,por ser uma cidade de praia.

Por fim, o vereador Jean Coraucci agradece a presença de
fl

todos, e em especial dos dois depoentes, integrantes da RepúblicaNacional dos L/k/Á/i !

%
Pets que se dispuseram a trazer a esta Comissãoalgumas soluçõespara a entrada
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de animais nos parques. Tenho certeza que 0 trabalho de vocês é muito

importante e que possamos trabalhar juntos para encontrar uma solução

harmônica entre as pessoas e os animais, disse. Os convidados agradeceram e se

puseram a disposição dessa Comissão.

TERCEIRA REUNIÃO

Aos quatorze dias do mês de março de 2018, às 18:30h. na
Sala de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-se os

membros da Comissão Especial de Estudos Para Analisar e Estudar as

Implicações Práticas e o cumprimento da Lei 13.882/ 16 ”Postura Municipal em

Parques Públicos no Município — Entrada de Animais”,nos termos da Resolução

nº 87/2017.

Integram esta CEE, o Vereador Rodrigo Simões (PDT) —

Presidente e os Vereadores Jean Corauci (PDT), Dadinho (PTB) e Adauto

Marmita (PR) - Membros. O Vereador Rodrigo Simões inicia os trabalhos,

cumprimentando e agradecendo a presença de todos, em especial do vereador

]ean Corauci, membro desta CEE aqui presente e diz que o objetivo dessa

reunião seria ouvir a Sra. Mônica da CostaNoccioli, Superintendente da Guarda

Municipal de Ribeirão Preto, que por impossibilidade de comparecer, enviou

para representa-la, o Dr. Luiz AnselmoZucollo Junior, que é advogado, ouvidor

e corregedor da Guarda Civil Municipal, a quem agradece pela presenç e o

convida para compor a mesa dos trabalhos.

Em seguida, o presidente da CEE, vereador RodrigoSimões

faz um breve relato sobre osmotivos que o fizeram a propor a presente Comissão

para avaliar essa legislação. Quero deixar consignado que essa Lei foi uma ideia “Vf L

do Alexandre, que se encontra aqui presente e que é ligado a causa animal. A <

Câmara Municipal de Ribeirão Preto 7%)
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partir disso, elaboramos o projeto que foi aprovado por essaCasa em 2016, tendo

a Prefeita da época vetado. Em seguida, derrubamos o veto, a Prefeita entrou

com uma ADIN, ganhamos na Justiça e virou lei em Ribeirão Preto.

Mas o que temos Visto é que tem muitas reclamações de

munícipes, devido à falta de estrutura e das pessoas que tem o animal e que
deveriam dar o exemplo, mas que não vem cuidando, porque na lei existem

várias regras, como usar coleira, ter o saquinho plástico para recolher os dejetos

e não deixar o animal solto.

A ideia é, quem tem animal que leve e possa passar bons

momentos com seu animal no parque e respeitar quem não gosta porque temos

que ter essa convivência democrática. Mas devido as inúmeras reclamações,

decidimos criar essa CEE.

Em seguida, o vereador Rodrigo Simões passa a palavra

para o vereador Jean Corauci, que agradece ao vereador presidente dessa

Comissão e diz que está muito feliz em estar aqui hoje, primeiramente porque
essa comissão iniciou com ele, a pedido do vereador RodrigoSimões, Presidente

da Câmara a época e nada mais justo que devolver a presidência a ele, já que a
lei é de sua autoria.

Temos que ter em mente que essa comissão não tem por
objetivo obrigar que os animais possam entrar, ou proibir sua entrada nos

parques. Precisamos ouvir a população para saber o que pensam e se tem que
haver alguma adequação para a entrada de animais aos parques.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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Em seguida, o presidente da Comissão solicita que sejam

anexados aos autos os protocolos de convites para essa reunião, emitidos pelo
Presidente dessa Comissão, para a diretora da Guarda Civil Municipal, para a

imprensa e para todos os vereadores.

Em seguida, passou a palavra ao advogado da Guarda Civil

Municipal, Dr. Luiz Anselmo Zucollo Junior que está representando a Sra.

Mônica. Diz que o principal desafio dos guardas municipais é conscientizar a

população de que determinado animal pode entrar no parque e determinados

animais não podem.

A lei tem diversos requisitos de peso e tamanho e é muito

difícil para o guarda fiscalizar. Chegamos a fazer um esboço para orientar, sobre

quais raças são de pequeno, médio e grande porte que estariam autorizados a

entrar com seus donos no parque.

Temos também outro problema que a limpeza do parque

para o recolhimento de fezes, não deixar o cachorro solto, e alguns donos levam

seus cães comguias enormes e não tem controle sobre o animal. Te

precisa haver uma conscientizaçãoda população para o uso.

O ideal é que tivesse o apoio de associações de proteção e—

defesa de animais, para fazer esse tipo de campanha, distribuindo sacolinhas na
entrada do parque nos finais de semana. Se conseguir introduzir o hábit nas

pessoas, a tendência é melhorar.

Diz o vereador Rodrigo Simões, presidente da Comis o,

que quando ele fez a lei, foi questionado até pelas redes sociais, se a Prefeitura Yºu *

colocaria uma balança na entrada dos parques. Disse que isso é uma questão de %Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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bom senso. A ideia foi colocar no projeto a permissão para animais de pequeno

porte e depois com o tempo ir ampliando. Não se pode colocar dentro do parque

um Fila ou um São Bernardo. Não se pode admitir que a Prefeitura Vá colocar

uma balança na porta dos parques e nem se pode admitir que um guarda fique

na porta pesando cachorros. Isso é uma questão de bom senso.

O problema é que a lei não disciplina os tipos de raças que

podem entrar nos parques. Mas há muita dificuldade em convencer os donos

que um cachorro pode e outro não. Outro problema é a parte de limpeza, pois

nem todos estão conscientes de que devem recolher os dejetos de seus animais.

Os dois pontos principais realmente são esses: o peso (10 quilos) e a limpeza.

Diz o depoente que a fiscalização é feita por guarda civil.

Nunca tivemos nenhum problema com isso. Outra dúvida que sempre é

questionada, com relação as guias enormes onde o dono não tem controle do seu
animal. Em resposta ao presidente da comissão,diz o depoente que nunca houve

nenhuma intercorrência ou reclamação.

Diz o vereador Corauci que de acordo com a,

que estamos recebendo, a lei funciona bem para os animais de pequeno porte e

o necessário seria então uma conscientização da população e tentar se fazer

adequações na Lei, constando a liberação não pelo peso, mas pela raça. Algumas

raças são dóceis, enquanto que outras, temos problemas.

Em seguida falou o Sr. Alexandre Miranda q e

cumprimentou a todos e agradeceu ao convite. Essa ideia surgiu quando fui

barrado na entrada do parque das artes. Frequentando o parque com meus

animais, percebemos que existem os que são a favor e também os que são contra.
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O quemais incomoda, pelo que vejo, é a questão dos dejetos

e realmente alguns munícipes não respeitam. Gostaria de perguntar se o efetivo

da guarda é suficiente para fazer a fiscalização e se houve algum registro de

incidente com animais. Responde o Dr. Luiz Anselmo que nunca houve registro
de incidente com animais, no sentido de atacar alguma pessoa e com relação ao

efetivo, temos muita dificuldade por não haver guardas suficientes.

Trabalhamos em alguns parques com apenas um guarda.

Mas alguns parques, um guarda não é suficiente e ele não

tem condições de sozinho fazer a fiscalização. Além disso, se o guarda precisar
advertir alguém, nem sempre ele tem tanta força para fazê-lo,

capacidade e efetividade para fazer essa advertência.

Diz ainda o munícipe Alexandre que vê dois

intolerância e falta de educação. Quem é a favor da lei está pecando na parte da

educação e quem não é a favor não está sendo tolerante com relação a ela. Em

seguida, o vereador ]ean Corauci disse que as vezes é questionado por pessoas

que dizem que antes de cuidar dos animais, precisa cuidar da saúde e da

educação, mas essas pessoas não entendem que quando os animais

abandonados não são cuidados, a quantidade de doenças que circulam é muito

maior e as doenças acabam atacando as pessoas que por sua vez procuram o

sistema de saúde, ou seja, uma coisa está interligada a outra. Disse ainda o Sr.

Alexandre que é muito válido uma divulgação maior da lei, tanto por parte da

Prefeitura, como das ONG's e também uma parceria com empresas privadas. O

que não se pode admitir é podar a iniciativa como aconteceu na adminstração
passada.

Precisamos dessa educação e deixar isso fluir. Co relação ª]
a sujeira, também temos papel, palito de sorvete e não é só o cachorrinho que
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deixa sua sujeira lá. A população de modo geral, precisa ter mais cuidado com o

parque que é um bem público.

A ideia de não proibir por peso e sim por raça, acho que é

muito mais justo e mais fácil de controlar. Finalmente, o Sr. Alexandre agradece

a todos pela dedicação.

O presidente da CEE faz um apelo ao Sr. Alexandre para

que entre em contato com as ONG's que defendem os animais e tem interesse no

desfecho dessa questão, para que compareçam nas reuniões da CEE para
também dar suas contribuições.Gostaria que você nos auxiliasse nessa questão,

porque elas foram convidadas e não compareceram.

Diz ainda o vereador Corauci que se mais pra frente a

população entender que não devemos ter esse tipo de lei em nossa mi.—Maw
. . . , .

C. N. R. ?. É

ser murtomais d1f1c11. Res. "* -- - 3: ---------- %

Fl. .......................
Eib' .....................

%

Em seguida, o presidente passou a palavra para a munrcfpºê)

dona Luci que agradeceu ao convite e disse que é uma boa sugestão. As crianças

que vão ao parque adoram brincar com seus animais, mas o povo que tem que
ter conscientizaçãoe educação.

Diz o vereador Rodrigo Simões que a Prefeitura também

precisa se organizar e ajudar a Guarda que tem outras funções e não pod ficar

presa cuidando da entrada e animais.

O Alexandre foi muito feliz quando disse q e falta

educação e tolerância, ou seja, educação de quem leva os animais e tolerância de
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quem não tem os animais. Também quero deixar consignado em ata, que hoje

postei nas redes sociais e a reclamação é muito maior de quem é contra. Pedern

que a lei seja revogada e não querem a convivência. Por isso seria importante

termos aqui a presença de pessoas ligadas a causa animal.

Por fim, disse o presidente da CEE, vereador Rodrigo

Simões, que essa comissão vai fazer uma diligência externa nos parques para
ouvir a opinião das pessoas que frequentam os parques.

O Dr. Luiz agradece ao convite e diz que o pensamento
realmente é conscientizar a população e aproveitar o trabalho que foi feito e

colher os frutos da melhor maneira e estamos à disposição para o que for preciso.

Agradecendo a todos os presentes, o presidente encerra a

presente reunião e diz que a próxima reunião será marcada para um prazo
máximo de 10 dias. ' '

C.'M. R. P.
Res. mat.-33%? ..........

_ Fl. .—...... . .......QUARTAREUNIAO Rub. .....;Qrab... .......

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2018, às 15:15 h.

na Sala de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-se os

membros da Comissão Especial de Estudos Para Analisar e Estudar as

Implicações Práticas e o cumprimento da Lei 13.882/ 16 "Postura Municipal em

Parques Públicos noMunicípio - Entrada de Animais”,nos termos da Resoluç o

nº 87/2017.

O Vereador Rodrigo Simões inicia os trabalhos solicit ndo [I

ji

a juntada ao processo, de protocolos encaminhados às imprensas do município, VJ
bem como a vereadores e aos departamentos responsáveis no auxílio desta CEE,
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cumprimentando e agradecendo a presença de todos, em especial do vereador

Adauto Marmita e vereador ]ean Corauci, membros desta CEE, dos Senhores

Alexandre Betarello - Coordenador da Coordenadoria de Limpeza

Urbana(CLU) e Domingos Antonio Fortuna Filho — Diretor Operacional da

Guarda Civil Municipal(GCM), diz que o objetivo da CEE seria apurar, saber o

que está o acontecendo com esta Lei que autoriza a entrada de animais nos

parques de Ribeirão Preto, saber na prática sobre o funcionamento, sobre a

estrutura do munícipio, como está a aplicação desta Lei no dia a dia.

Agradece novamente a presenças dos convidados que

compõem a mesa Sr. Betarello e Sr. Fortuna, e cita a presença do Sr. Alexandre

Miranda e da Sra. Suze Catita, ambos da causa animal. Dando início aos

depoimentos o presidente após um breve relato sobre a Lei 13.882/ 16, passa a

palavra ao Sr. Fortuna da GCM, para esclarecer da parte da Guarda Civil

No uso da palavra Fortuna inicia agradecendo o convite, e

diz que Guarda Civil Municipal atende praticamente todos os parques, porém

não permanece o tempo todo nos parques, devido a outros acontecimentos de

emergência, como por exemplo um problema que venha a ocorrer na Câmara

Municipal é utilizado os guardas que estiverem no parque para atender

No início da implantação da lei, ocorreram Vári s

ocorrido, o que acontece também para a área da saúde, e outros.

problemas com as pessoas, as pessoas geram mais problemas que os animais,
,, . . . . /

nao temos problemas com os animais. Primeiro que as pessoas ao chegarem no LJ/b |

parque soltam os animais, quando o guarda "chamava" a atenção as vezes
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acatavam, as vezes não, sendo as vezes necessário uma interferênciamais direta,

para que as pessoas colocassem os animais na guia, outro problema é o tamanho

das guias, pois quando muito longa, atrapalha as outras atividades como por
exemplo andar de bicicletas, patins, gerando uma série de reclamações.

Outro problema junto aos guardas é o porte dos animais, o

que pode e o que não pode, na tentativa de solucionar este problema, entramos

em contato junto ao conselho de veterinário para saber o que era considerado

porte pequeno e porte grande para poder ser passado aos guardas, porém na

legislação falou-se também sobre o peso do animal de até 10 kgs, mas se chegasse

um animal de grande porte porém filhote, ficava o empasse pode ou não pode,

mas o que mais gera atritos entre munícipes, são as fezes, as pessoas não

recolhem, e que isto é uma questão de educação, outro ponto é que é natural a

marcação de território que o animal macho faz, isto junto a uma mãe com seu
filho gera alguns atritos, eu entendo que uma maior educação da população,

possamos de alguma forma, com campanhas educativa amenizar este tipo de

problema, mais o conflito existe, famílias procuram o parque para lazer, e as

vezes os animais, acabam por atrapalhar um pouco este lazer, gera - Mr
desconfortos. ªleªhªl.% ”“W“—uhun-Innswm

Rub

Não tivemos nenhum caso grave de cachorros avançar em
. nun-. ' :» n:.......,

. ªvwmm

alguma criança, o que tem as vezes é o caso do cachorro estranhar, mas nada de

chegar a morder, isto nós nunca tivemos. Rodrigo Simões, faz uma observação

que as reclamações são mais com sujeiras e os cachorros soltos das coleiras.

Segundo Fortuna, seria isto mesmo, a sujeira, cachorros soltos, e as vezes da

própria guia atrapalhar outras atividades. Os espaços deveriam ser melhor

delimitados, isto de repente já ajudaria, tendo um espaço para caminhar, para Jcorrida, um espaço para o cão, mas em nossos parques hoje isto não é possível. k/
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Com o uso da palavra, o presidente faz um breve relato

sobre um acontecimento específico em um parque da cidade e pede para que
seja anexo à ata um CD (gravado pelo próprio presidente), mostrando a

realidade do que ocorreu neste evento, o mesmo Viu a chegada de uma família

com seu animal de estimação e ficou observando, quando viu que o animal foi

solto, o vereador ficou impressionado com a falta de bom senso em relação a Lei,

a mesma foi criada para benefício do animal, em primeiro lugar do animal e a

pessoa tem a capacidade de levar o animal a um parque e não levar um saquinho

plástico, não levar nada, lógico é questão de educação, de cultura respeito, mas
falta bom senso, falta respeito, àquilo que era favorável ao animal está sendo

usado contra ele, então coincidentemente ocorre neste evento esta situação, fazM;..-
menção resumida do fato novamente.

No uso da palavra, o Ver, ]ean Corauci alerta a

possível situação do animal sumir, e ter que recorrer a Guarda, afirmando que
além de não cumprirem a Lei ainda tem que recorrer a ajuda dos policiais, é Visto

então que além da não utilização da melhor maneira possível as vantagens que
a Lei traz.

O Ver Rodrigo Simões passa a palavra ao Sr. Alexandre

Betarello, Coordenador da CLU, para que o mesmo fale sobre a posição da

coordenadoria em relação à presença dos animais nos parques públicos de

Ribeirão Preto.

Sr. Alexandre cumprimenta a todos os presentes e afirma

que falará somente sobre o que é a sua pasta, que é realmente a limpeza e

manutenção dos parques, diz que enfrentam problemas com a questão das fezes

dos animais, com uma certa frequência, e que dentro da coordenadoria há a
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autorização de utilização dos parques para eventos diversos, e que muitas das

vezes para alguns eventos as pessoas falam sobre a sujeira dos parques, sobre as
fezes dos animais.

Esta é uma situação que a gente enfrenta, mas priorizamos

a manutenção dos parques, e que existe uma Lei e que como órgão da Prefeitura

devemos cumprir. Os funcionários que estão fazendo a manutenção não têm

como fazer as duas coisas, ou ele vai fazer o serviço da manutenção ou vai ficar

olhando como estão os animais.

Em 2014 houveram alguns pareceres de comissões

alegando vários pontos que a Lei deveria ser questionada com um maior

cuidado, se posicionando de maneira contrária a criação da Lei. SrAlexandre diz

que tudo que é falado na coordenadoria, tem que ter um planejamento e ser

pensado além, qual o impacto que isso dá na manutenção de se ter a liberdade

c. M. EEM”
Res. "ªlii.—l'
FI. ......ÍM

E um direito o passeio com os animais, ent

de se andar com os animais no parque.

- ".... ...-...

mecanismos para que não haja conflitos de interesses. Rodrigo Simões afirma

que existem mecanismos e que as pessoas não as respeitam, não respeitam a Lei.

Esta Lei veio de urna ideia do Sr. Alexandre Miranda da Causa Animal, e que a
abertura da CEE se dá em função de Várias reclamações, existe um benefício e

ele não está sendo utilizado da forma como deve ser.

O Presidente convida o Sr. Alexandre Miranda para fazer

parte da mesa e mostrar a sua posição sobre o tema. Com a palavra Alexandre

cumprimenta todos os presentes e diz que assim como já dito na primeira
reunião falta tolerância, educação daqueles que teoricamente se beneficiam da

Lei e tolerância daqueles que talvez não gostem muito de animais, é pontuar
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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alguns comentários, a guia tem que ser respeitada a Lei não diz uma metragem,
não nos atentamos na época sobre isto, mas parte um pouco também da

tolerância, do bom senso, já ouvi comentários sobre ter que desviar a trajetória,
devido as guias, mas isto acontece com outras atividades também, não há

problemas com isso, dá pra conviver numa harmonia bem legal, o que falta é um

pouquinho de respeito.Alexandre acha positivo tentar pensar em algo especifico

para o animal, não um cercado limitando o espaço do animal, mas algo do tipo

que o animal tenha mais tranquilidade, um ambiente voltado para o animal.

Como falado na reunião anterior é essencial um pouco mais

de informação, um pouco mais de sinalização no parque, tem parque que não

tem informaçãonenhuma, se pode ou não pode, é obrigação de todo cidadão ter

conhecimento da Lei, mas nem todos tem por diversos motivos, é possível que
diversas pessoas não saibam que não pode ficar com o animal solto no parque,
e só ficam sabendo quando abordadas por um guarda informando que não pode,

ainda tem muita gente que faz sem saber mesmo, semmaldade, sem querer tirar

vantagem em cima da Lei. Acredito que é preciso um pouco mais de divulgação

não sei se pela Prefeitura ou por nós mesmos, a Lei é muito positiva, este

convívio e muito positivo não somente com os animais mas entre todos, os

animais hoje podem entrar em shopping, Viajar, entrar em hospitais, pois trazem

benefícios para a saúde, mas dentro de controle, ainda falta tolerância,—ew“
__

Cl M RI
educação. Res. "%%%&

n. .........Qos!"
Rub. ..QX'.....

da mesa e passa a palavra amesma.Suze no uso da palavra cumprimenta a todos

e diz que todos nós temos razões, o que não se pode é tirar ainda mais o direito

do animal, diante de tudo o que está acontecendo o que falta é o que já

mencionamos a um tempo atrás, um projeto de conscientização feito pela
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prefeitura, feito pelo Causa Animal ou pelos dois, logo conseguiríamos um

retorno, um resultado, se existe uma lei, um benefício quando do desrespeito há

uma penalidade, seja ela qual for então isso deveria ficar claro, não sabemos qual

a pena, mas de repente não entrar no parque, é importante adequar algumas

questões, quando colocado em prática um projeto é que percebesse algumas

necessidades, começamosa estipular algumas coisas, é legal a caminhada, andar

de bicicleta, o passeio do cachorro, a guia em que ser mais curta, catar as fezes

do animal, então tudo isso projeto de conscientizaçãoque temos que criar para

poder manter, devido ao aumento de ativistas a nível mundial, sabemos da falta

de mão de obra da Prefeitura para qualquer tipo de fiscalização. Nós da Causa

Animal queremos ajudar, ser útil, efetivar parcerias no que pudermo
1,

... 33-

[Jr '' oil-llrgllº,

"'Jdllldy“a.: . '

projeto, é muito válido.

cumprimentando a todos os presentes e dizendo o quanto é Válido as palavras

do Sr. AlexandreMiranda, vez que o parque deveria ter um controle; é o passeio

do animal, é o andar de skate, não teria como ter um controle por exemplo, para

quando as pessoas chegassem com os animais no parque, um cadastro, ser

passado o que pode ou não pode e serem responsáveis pelo animal? O parque
deveria ter um funcionário para orientar ao cuidador do animal, ter um cadastro

do que pode ser feito ou não, isto já deveria existir, deveria haver um controle

de tudo, não somente dos animais, colocando culpa somente neles, deveria ter

um controle na portaria.

Rodrigo Simões pergunta ao Sr. Betarello se a Prefeitura

tem condições de sinalizar todos os parques de Ribeirão Preto, sobre a Lei,

sinalizado com autorizado conforme a Lei, desde que com coleira, saquinho,

mostrar a Lei às pessoas, que elas podem levar seus animais aos parques mas (

tem que cumprir? .”737
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Botelho afirma que tudo é possível, se tudo for construído

de uma maneira que se há a possibilidade para ser feito, porém hoje na Prefeitura

não há uma portaria que faça este controle, está sendo preparado, para futura

apresentação a vocês, a sociedade, a Câmara quem vai cuidar da gestão dos

parques e quem vai cuidar da manutenção dos parques, antes disto, a Lei tem

que passar por uma situação de revisão, como vai ser feito isso, como isto vai

funcionar.

Tem que ser feito um desenho que fique equilibrado, que
fique claro, tem que preparar esta base se não, não podemos fazer. Tudo cai na

questão do direito, do dever, do entendimento, da educação, questão de

educação ambiental, tudo cai na situação. Ainda com a palavra fala sobre a

vacinação, como ficaria a vacinação? Teremos que ter um veterinário para
fiscalizar a vacinação,pois nos parques temos animais silvestres,estas coisas têm

que ser contempladas, tem que estar na balança, questões de vaci

de animais domésticos e silvestres.

podermos repensar, revermos, vamos fazer um desenho diferente, fazer
;mudanças para melhorar, para que se tenha um bom convívio. Tudo é poss vel,

desde que se sente com a dedicação de se fazer bem feito.

O Sr. Alexandre, faz um breve relato sobre curs s de

integrada que fala sobre 180, e cita sobre a Gestão Ambiental, quando colocado

em prática o uso de um produto, no caso da Lei, deve se pensar em todas as

ações, que vamos fazer, e o órgão público tem um peso muito grande, temos que
ter consciência de elaboraçãode qualquer ação, neste sentido. As vezes a tomada
de decisão de se colocar um programa não comtempla 100%, contempla apenas L/
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50% de seu atendimento, istoéeruim, isto nasceu errado, entãcWeªtaFªu
consertar o que está errado. Rºª-&?“&n...-u......-

bn «uu'-n-
Init.-II...wmv»

Vereador Marmita fala sobre a
importância“do controle,

sobra a questão da vacinação o próprio dono teria que mostrar, o que falta é um
funcionário para cuidar disso. Não teria como colocar um funcionário no parque
para controlar isto? Como foi dito, tem que haver uma punição para aqueles que
não cumprem a Lei.

Em resposta, Alexandre novamente diz que tudo é possível,
mas quando se fala em colocar funcionários, isto envolve custos e onde buscar o
recurso? Não temos como criar uma dotação para isto. Cito um exemplo de ser
colocado mais lixeira nas praças, não tenho nenhum contrato na Prefeitura hoje,

que me permita colocar este recolhimento, eu preciso de um funcionário seja
direto ou indireto para fazer este recolhimento, então a gente precisa de criar
mecanismos, precisamos de buscar esta fonte de recursos, como fazer,
novamente eu digo, temos que sentar e desenhar como fazer, como dito dá para
fazer, mas tem que nascer bem feito. Construir com eficiência para gerar a
eficácia, este é um pensamento ”meu” e que o governo também sinaliza neste
sentido.

Segundo Suze, a palavra hoje é a parceria, muitas pessoas
pensam errado. A união é indispensável, existem várias ideias. Registros no
órgão da Prefeitura, assim o senso animal poderia ser trabalhado pela prefeitura

Na palavra Alexandre, fala parceria, ele cita um cas
específico no ano de 2016 vivido pela coordenadoria referente a limpeza no ?

Morro do São Bento, houve manifestações negativas, julgando atitudes da
coordenadoria de limpeza, no trato com os animais lá existentes, após uma Ureunião realizada com uma pessoa que cuidava dos animais, foi exposto a É,
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situação de necessidade de limpeza do local, verificou—se após uma
”negociação”, que houve um resultado positivo, e que a partir daí a pessoa
passou a auxiliar na limpeza do local e consequentemente uma melhor

organização em como alimentar os animais e um melhor cuidado. Betarello diz
concordar com a Sra Suze de que é hora de ver o que se tem, organizar, para
quando for lançar o projeto novamente, para que não haja arestas a serem

,,,.»MRP-'
É

É
aparadas. Res.c

ªbªfª—à......
:.
En...-,fé???,

Segundo ]ean Corauci, o principal ponto—seri—

educação, diversas atividades sendo realizadas no mesmo local de repente não
daria certo, falta bom senso das pessoas, em relação ao não encontro das lixeiras,
é motivo para descarte de lixos em qualquer lugar, a ideia do cadastro dos
animais com o Abandono Zero, com a Republica dos Pets, que já tiveram aqui
na primeira reunião anterior, e trouxeram algumas informações, é certeza que
poderiam ajudar e abraçar a causa, inclusive com o ”Cata cacas”, que é um
trabalho que eles fazem, já se propuseram a ajudar na questão do Morro do São
Bento, no abandono dos animais, na castração, mas isto tudo é lógico que não
viria de graça, por serem uma empresa fazendo tipo de uma sociedade com a

Prefeitura, querendo a contrapartida, eles buscariam parcerias com empresas
que fazem este tipo de serviço, esperando ao menos uma propaganda da
empresa em um cata caca que fosse colocado, ou em casa saquinho distribuído.
Neste ponto de vista, seria excelente pois não haveria custos para a Prefeitura.

O registro seria como uma "carteirinha de sócio" do animal,
de tempos em tempos deveria haver uma verificação de vacinação a carteirinha
de registro e o animal estando no local, com a carteirinha de identificação, e
acontecer qualquer coisa, seria possível saber quem é o responsável, para tudo a , X/i/i

regras, porém precisa ser cumpridas, para que continue sendo permitido a
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presença dos animais nos parques, de repente a criação de uma área dentro do

parque, um ”Parcão”, para os animais usufruírem melhor, temos que avaliar,
todas as pessoas devem sem ouvidas, nada mais justo que todas as pessoas
possam utilizar o parque da melhor maneira possível, o vereador mais umamywez _

parabeniza o presidente pela iniciativa.

Rub. . ,

O presidente pede deliberaçãoneste ato junto aos mêªm'brõªsªª'“ ' "

da comissão, sobre a realização de uma diligência no dia 07/04/2018 às 09:00hr

no Parque Luis Carlos Raya para que sejam ouvidas as pessoas que frequentam
O parque.

Ver Adauto Marmita em suas últimas considerações fala

que na casa tem bons projetos que sempre há custos, não ficar somente na
dependência dos cuidadores, quem tem sim que ter no parque alguém para
controlar a entrada dos animais nos parques, que mostra uma certa valorização
das pessoas em relação ao cuidado com o animal, falta do poder executivo um

pouco mais de ajuda no andamento, não é somente jogar a bola para frente

justificando que tudo é gasto, porém se não houver gastos, não se pode fazer
nada.

Botarello como representante do poder executivo reafirma

que o poder não está dizendo que não fará, porém precisa de saber onde buscar,
onde se tem este recurso para atender a demanda, se não tiver onde buscar, vai
inviabilizarqualquer coisa, precisa buscar a situação para fazer a coisa acontec .

Em suas considerações finais Sr Foturna, lembra a tod s

que nos parques tem sempre um cachorro do guarda cuidado por ele, como tem

que ser, com vacinação. Como foi falado pela Sra Suze, existe um mecanismo, JÁ
quando falado do cadastro, de repente a criação de uma taxa sendo ela revertida LCâmara Municipal de Ribeirão Preto 74“ t/
Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 — CEP 14010-040



Estado de São Paulo

para a manutenção, e o caso de descumprimento uma taxa um pouco maior,

pode ser um caminho, uma sugestão, agradece mais uma vez o convite e se diz

disposto em auxiliar no que for possível.

IV. DA DOCUMENTAÇÃOANEXA

Com a finalidade de instruir e melhor esclarecer os fatos

que envolvem o objeto desta CEE, foram expedidos diversos ofícios por esta

Comissão, solicitando documentos e esclarecimentos.

Assim, além dos inúmeros ofícios e respectivas respostas,

compõem os autos da Comissão os seguintes documentos:

-Matérias ]ornalísticas envolvendo o assunto estudado por
esta CEE;

- Mídias de DVD contendo a gravação das reuniões

realizadas pela Comissão;

V. CONCLUSÃO

Preliminarmente, a Lei Municipal nº 13.882, de 02 de

setembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município de 06 de setembro

de 2016, derivada do Projeto de Lei nº 1.228/2016, de autoria do nobre Vereador
Rodrigo Simões, dispõe sobre postura municipal em parques públicos no

município de Ribeirão Preto, autorizando a entrada de animais, prescr ,º endo o

seguinte:
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Artigo lº - Fica estipulada como postura municipal, a entrada e
permanência de animais de pequeno porte nos parques públicos
municipais, devendo ser observados os seguintes parâmetros:

I- São considerados animais de pequeno porte, aqueles com peso
de até 10 quilos;

II - E obrigatórioo uso de coleiras em cães, atreladas às guias, nos
parques públicos;

Ill — Os proprietários de cães deverão recolher as fezes de seus
animais dos logradouros públicos.

Artigo 2º - O descumprimento das disposições deste
Regulamento autoriza o agente público fiscalizador do parque,
ou quem assim for designado, a pedir a retirada do animal e de
seu proprietário do recinto público.

Artigo Sº - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Após os trâmites legislativos atinentes à propositura, a

municipalidade ajuizou Ação Direta de lnconstitucionalidade, notadamente no

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, questionando a

constitucionalidade da norma. Em liminar a época, houve a St

efeitos.

Entretanto, no julgamento efetuado em 26 de abril de 2017

(T]SP, ADIn 2228138—03.2016.8.26.0000), o referido tribunal entendeu pela

constitucionalidade da norma, redigindo a seguinte ementa para o caso: /
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI N
13.882, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO QUE DISPOE SOBRE A POSTURA
MUNICIPAL EM PARQUES PUBLICOS, AUTORIZANDO A
ENTRADA DE ANIMAIS COMPETENCIA CONCORRENTE
DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO PARA LEGISLAR
SOBRE A MATÉRIA INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINcíPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES AÇÃO
IMPROCEDENTE
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Em sentença brilhantemente proferida pelo douto

Desembargador Relator, Ferraz de Arruda, demonstrou-se que a Lei que cuida

acerca da postura municipal em parques públicos no município de Ribeirão

Preto, autorizando a entrada de animais (Lei 13.882/ 2016), não usurpa a

competência privativa do Poder Executivo, porquanto cabe à esta Casa Legislar

sobre assuntos de interesse local, com autonomia política, legislativa,

administrativa e financeira de auto—organizaçãopor Lei Orgânica.

Em outros termos, são de iniciativa privativa do Prefeito

matérias que versem sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias,

órgãos e entes da Administração Pública Municipal, matéria de organização

administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos; criação

de cargos ou funções ou empregos públicos da Administração direta, autárquica

e fundacional, do Município; o regime jurídico e previdenciário dos servidores

municipais, fixação e aumento de sua remuneração; o plano plurianual, as

diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos suplementares e

especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à

Câmara, na forma regimental, consoante ensinado pelo doutrinain:—HELÉLÇQDes W,,

Meirelles e citado na referida sentença. ;_"Íh'àrxlg; ..
%

FLS
............

Rub. ...R [2 ......
.E

Em síntese, restou provado que a Lei objeto da Presente

ComissãoEspecial de Estudos, julgada constitucional pelo Egrégio Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo, encontra-se em vigor pelos efeitos da sentença,
?

slativovez que a matéria é de competência concorrente entre o Executivo e Le

para legislar, razão pela qual deve ser aplicada sem restrição.

Por essa razão, averiguamos nos estudos atin ntes a
X f/i/
& 'a

presente Comissão que o Poder Executivo deverá, notadamente com atos de
A
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gestão pública eficientes, propiciar mecanismos afim de efetivar o cumprimento

da norma, qual seja, de permitir a entrada e permanência de animais de pequeno

porte nos parques públicos municipais, observando—se os parâmetros de peso

(inciso I do artigo 1º), o uso de coleiras atreladas às guias nos parques públicos

(inciso II do artigo 1º) e a fiscalização com vistas ao cumprimento do inciso III

do artigo lº, o qual preleciona que os proprietários de cães deverão recolher as

fezes de seus animais dos logradouros públicos, sob pena do agente público

fiscalizadordo parque, ou quem assim for designado, pedir a retirada dovanimal
. . ª.

e de seu proprietário do recinto público (artigo 20). Res
C' (é??—açªí“?

FI. ....... . K.,“...
Rub. ....chlvbm.

No mais, cabe à municipalidade, em razão dãcõffípetência

privativa direcionada pelas ConstituiçõesFederal e Estadual, e pela LeiOrgânica

do Município de Ribeirão Preto, regulamentar a norma para possibilitar o

devido cumprimento, direcionando aos órgãos do Executivo e os respectivos

agentes fiscalizadoresquanto aos procedimentos que deverão ser tomados com

vistas à efetiva fiscalização da legislação que se encontra em pleno vigor.

Citada regulamentação pode e deve levar em consideração

as manifestações dos técnicos da Prefeitura que fizeram parte das oitivas

realizadas pelos nobres Vereadores, sobretudo com ênfase nas problemáticas

enfrentadas e pela falta de investimento nas fiscalizações dos pr prios

municipais, em especial nos parques públicos.

Ademais, dentre as soluções apresentadas para efeti ação e

facilitação, evidenciamos a denominada publi pet, tratando-se de uma peça de

mobiliário urbano, que dispõe de uma lixeira própria, com saquinhos para

armazenamento das fezes dos animais, oportunamente denominado "cata caca",

com a contrapartida da empresa de publicidade explorar a sua marca na referida

peça. 7 (,
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Logo, com atos de gestão pública eficientes, com a

efetivação de parcerias público-privadas, a exemplo da citada no presente

estudo, já implantadas inclusive em outros municípios, teremos um modelo

jurídico aplicado à gestão de parques urbanos, com a autorização e eficácia

quanto à postura referente a entrada de animais, propiciando bem-estar à

população, sem ônus em desfavor do município, bastando apenas a iniciativa

embasada nas considerações levantadas no presente estudo, já que há um

interesse não só desta Casa na resolução da problemática, como também
há das

entidades sem fins lucrativos, ativistas protetores e de toda po

clama pela melhoria na qualidade de vida dos nossos concidadãos.

relatório final, como também na totalidade do estudo, entendemos que há uma

necessidade inequívoca de regulamentação da norma pela municipalidade,

evidentemente a LeiMunicipal n0 13.882/ 2016, afim de dar diretrizes da gestão

pública à administração direta e indireta, propiciando a aplicação efetiva da Lei,

com a consequente fiscalização para coibir as práticas ilegais que geram

indisposições e animosidades entre os frequentadores dos parques.

VI: DOS ENCAMINHAMENTOSE DESDOBRAMENTOS

Ante o exposto no presente relatório final da CEE que visa

analisar e estudar as implicações práticas e o cumprimento da Lei nº 13.882/ 16

"postura municipal em Parques Públicos no Município — Entrada de Animais",

mister se faz o encaminhamento do presente estudo à Prefeitura Municipal de

Ribeirão Preto para que, com as considerações constantes no presente relatório ”kAz

final, efetive ações e regulamente a norma já julgada constitucional, em especial V

que se encaminhe para: %74
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1 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Praça Barão do

Rio Branco, s/no - Centro.

2 - Guarda Civil Municipal. Rua Lafaiete, nº 1676,
bairro

Vila Seixas.

3 - Coordenadoria de Limpeza
Urbana. Rua Patrocínio, nº

2929, bairro ]ardirn Paulistano.

Nestes termos, estas são as razões conclusivas que

fundamentam o respectivo RELATÓRIO
FINAL que após ser apresentado

ao

Douto Plenário desta Egrégia
Casa de Leis, seja remetido a

municipalidade para

que sirva de subsídios a
fim de auxiliar a aplicabilidade de Lei

Municipal nº

13.882/ 2016, observando—se todos os dados das oitivas
realizadas por esta por

esta Comissão constantes no presente
relatório.

Ribeirão Preto, 14 de fevereiro
de 2019 ,

<%
Rodrigo Simões
" Presidente

" Dadinho// RelatorAdauto Marmita
Membro

Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Av. Jerônimo Gonçalves 1200
— Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 - CEP 14010-040


