( x ) Projeto de Lei aY11 j 10

Protocolo nO:14654
Em: 11/04/2016 -15:46:21

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:
EMENTA: INSTITUI o tema "Bem Estar Animal" como tema transversal na
grade curricular das escolas públicas do Município de Cafazinho.

Art. 1° Fica instituída, em nível municipal, a aplicação do "Bem Estar animal" como tema transversal
na grade curricular.
Art. 2' Cabe a Secretaria Municipal de Educação a definição da metodologia de introdução do tema
no currículo escolar.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATlVA:A superpopulação de cães e gatos em centros urbanos ocasiona !numeras
problemas: transmissão de zoonoses, como raiva, leptospirose, leishmaniose, entre outras;
agressões envolvendo pessoas ou outros animais; contaminação ambiental por dejetos e pêlos e
dispersão de lixo; distúrbios de trânsito de veículos, determinantes de acidentes, atropelamentos;
danos à propriedade pública ou particular.
O controle destas populações representa um desafio constante para todas as sociedades,
independentemente do grau de desenvolvimento sócio-econômico, devido ao grande laço afetivo
que caracteriza a relação do homem com animais, sejam de raça ou não, filhotes ou adultos,
machos ou fêmeas, soltos ou domiciliados. A necessidade de controlar animais de estimação
sempre envolve dois fatores sociais. Ao proprietário cabe exercer o direito de manter um animal sob
sua guarda, desde que de maneira responsável, ou seja, zelando pela sua saúde, pelo controle
reprodutivo, pela destinação de filhotes e mantendo-o domiciliado. Ao poder público destinam-se as
ações de controle dos animais errantes, com vistas à proteção da saúde pública, porém, com
posturas humanitárias em relação a eles.
Numa visão de complexidade, propor politicas de defesa e proteção aos animais é pensar o
ambiente como um todo, portanto incorporando beneficios a todas as espécies que compartilham a
existência nas cidades. Assim, devem-se estabelecer ações relativas â fauna doméstica,
domesticada e não doméstica como ação de proteção e controle. Assim, em função da
complexidade do assunto, o planejamento de politicas municipais para a defesa e proteção dos
animais deverá compreender ações de curto prazo, objetivando promover o entendimento do
cidadão que possui animais sobre sua responsabilidade pela guarda responsável. bem como
apresentar soluções de médio e longo prazo para que se efetive a redução do problema. Além da
necessidade de programas permanentes visando o controle populacional, faz-se necessária a

animais.
Sem essas ações o que se constata no dia-a-dia são animais expostos a práticas cruéis
como envenenamentos, atropelamentos, torturas, mutilações devido à falta de compreensão das
pessoas de que os animais que se encontram abandonados são vítimas da insensibilidade humana
e da falta de atenção dos órgãos públicos às suas necessárias condições de vida.
Por ser uma propositura de grande alcance social, peço aos nobres pares a pronta aprovação
deste projeto de lei.

Sala Antônio Libôrio Bervian, em 11/04/2016.

Gian Pedroso - PSB
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