
( X ) Substitutivo Protocolo nº: 27071
Em: 19/06/2019 - 10:58:03

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera a redação do Art. 1º; suprime o Parágrafo Único; os artigos
2º, 3º e 4º e altera a disposição dos demais artigos do PLL 078/18.

Projeto de lei: Dispõe sobre a proibição de pessoas que cometerem maus tratos a animais de obter
novamente sua guarda ou adotar outros animais. 

Art. 1º - Ficará impedido por tempo indeterminado, de obter a guarda do animal maltratado ou
abandonado, bem como outros animais para adoção, toda pessoa que comprovadamente cometer
maus tratos ou abandono contra animais domésticos ou que esteja respondendo a inquérito policial
por esse tipo de crime, além de sofrer as penas previstas de responsabilidade civil e penal, de
acordo com a Lei Federal nº 9.605/98. 

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA:
O presente Projeto de Lei objetiva cumprir com o dever do Município de zelar pelo bem-estar
animal, impedindo que os animais domésticos, vítimas de maus-tratos e abandono tenham sua
guarda devolvida à pessoa causadora das agressões e do abandono, bem como impedir que o
autor seja tutor de outros animais, por tempo indeterminado. 
O abandono cria um grande problema de saúde pública, pois cães e gatos podem transmitir
doenças, como a raiva, por exemplo. Vários são os motivos que levam ao abandono, como gastos
gerais; expectativas não alcançadas; não aprendizagem do animal; doenças entre outros, mas
principalmente pela falta de responsabilidade do dono para com uma vida, tratando muitas vezes
os animais como objetos, e que no primeiro problema, se desfaz do animal. As alterações deste
substitutivo atendem às recomendações técnicas do IGAM e do Departamento Jurídico da Casa. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 19 de junho de 2019.

Gian Pedroso - PSB



________________________________________________________________________________
Espaço reservado a Diretoria de Expediente


