
( x ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:12486
Em: 31/08/2015 -15:24:07

EMENTA: Institui a Campanha "Adote um Animal Doméstico", e dá outras
providências.

Art. 1° - Fica instituída a "Campanha Adote um Animal Doméstico" no âmbito do Município de
Carazinho.

Art. 2° - Além do estímulo à adoção de animais domésticos, constituem objetivos da "Campanha
Adote um Animal Doméstico":

I - incentivar o municipe a visitar e conhecer os espaços destinados a recolher animais domésticos;
11- estimular atividades de proteção a08 animais;
111- conscientizar o munícipe de seu papel como agente de proteção;
IV • sensibilizar os diversos seguimentos da sociedade para a proteção aos animais.

Art. 3° - Para efetivação desta campanha, o Poder Público poderá viabilizar as seguintes medidas:

I - distribuir informativos divulgando a "Campanha Adote um Animal Doméstico".

11- realização de campanhas que conscientizem a população da necessidade de esterilização e
vacinação periódica;

111- orientação técnica aos adotantes e a população em geral para os princlplos da posse
responsável de animais visando atender às suas necessidades físicas, psicológicas e ambientais.

Art. 4° - As informações sobre a Campanha Adote um animal doméstico deverão ser
disponibilizadas de forma clara, em local de fácil acesso na página eletrônica da Prefeitura do
Município de Carazinho, na internet, sem prejuízo da divulgação de tais informações em cartazes,
panfletos e outros meios de divulgação.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua publicação.

Art. 6' - Esta Lei entra na data de sua publicação.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS: Não é raro o fato de andar pelas ruas da nossa cidade e ainda ver



•

animais como cães e gatos abandonados, com doenças, sem controle reprodução, às vezes não
por falta de interesse do Poder Público, mas pelo crescente aumento da demanda e da falta de leis
de regulamentação, assim como, estrutura e equipamentos para com o controle de zoonoses do
nosso município. Este projeto visa que dE! alguma forma as pessoas sejam incentivadas a adoção
de animais domésticos que são recolhidos pelas instituições de proteção aos animais de nossa
cidade, cujo o numero cresce consideravelmente a cada dia. Enquanto não se resolve o problema
no que diz respeito a castração por parte da administração pública, talvez esta Campanha possa
fazer com que mais pessoas sintam-se interessadas em adotar esses pequenos animais
abandonados.

Sala Antônio Libório Servian, em 31/08/2015.

Gian Pedroso - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:------
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