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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Autoriza as feiras e exposições realizadas no Município de
Carazinho a disponibilizarem espaço destinado à exposição de cães e gatos
para adoção e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam as feiras e exposições realizadas no Município de Carazinho autorizadas a
disponibilizar espaço destinado à exposição de cães e gatos para adoção. 

Parágrafo único - Excetuam-se ao disposto no “caput” deste artigo as feiras e exposições de
produtos e gêneros alimentícios. 

Art. 2º - O espaço destinado à exposição de cães e gatos somente será concedido a defensores e
entidades protetoras que acolham esses animais. 

Art. 3º - Os adotantes assinarão um termo de compromisso, assumindo os cuidados pertinentes ao
animal, inclusive quanto à vacinação e à castração, se necessário. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: A quantidade de cães e gatos abandonados nas ruas já chama a atenção na
grande maioria das cidades do País. Na tentativa de amenizar o problema, e incentivar a adoção e
o controle populacional de cães e gatos, apresentamos este Projeto de Lei
Como sabemos, existem defensores e entidades que acolhem cães e gatos sem dono e os mantêm
com muita dificuldade. Por isso, o presente Projeto visa obter a disponibilização permanente de um
espaço nas feiras e exposições existentes em Carazinho para que essas entidades envolvidas com
a questão de animais abandonados e vítimas de maus-tratos tenham oportunidade de oferecê-los
para doação. 
Entendemos que por meio desse espaço poderão promover, além das doações, sensibilização e
conscientização da população sobre a situação dos animais abandonados, posto que os bichos que
vivem nas ruas acabam se reproduzindo e, em razão da falta de assistência, acabam por adquirir e
transmitir doenças, o que pode comprometer a saúde pública. 
Essa iniciativa representa uma luta pela conscientização sobre o direito a uma vida digna de todos
os animais domésticos e um incentivo sobre os cuidados e responsabilidades com esses animais. 



Sala Antônio Libório Bervian, em 21/10/2013.

Gian Pedroso - PDT
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