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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a divulgação de locais de adoção de animais, por
bairro, nos ônibus de transporte urbano em Carazinho.

PROJETO DE LEI    

Dispõe sobre a divulgação de locais de adoção de animais, por bairro, nos ônibus de transporte
urbano em Carazinho.

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a divulgação de locais de adoção de animais nos ônibus de transporte
urbano em Carazinho.

Parágrafo único. Na divulgação referida no caput deverá conter os endereços, por bairros, dos
locais existentes no Município de Carazinho para adoção de animais.

Art. 2º. As entidades de proteção animal e os protetores independentes que estiverem cadastrados
na rede de proteção animal do Município de Carazinho poderão contribuir com a divulgação
prevista nesta Lei. 

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a forma de divulgação prevista nesta Lei. 

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Esse Projeto de Lei propõe a divulgação dos locais de adoção de animais por Bairro, nos ônibus de
Carazinho, visando maior publicidade sobre o tema Carazinho. A iniciativa pode dar maior
amplitude e eficiência ao trabalho do Conselho Municipal de Bem Estar Animal (COMBEA), com a
divulgação através das linhas de ônibus.
O programa se assemelha ao realizado em várias cidades, envolvendo a colocação de poemas
afixados nos ônibus, porém, nesse caso, com o caráter informativo e filantrópico, em favor dos
animais sem tutores. Por ser em linhas de transporte coletivo e seletivo municipal, poderá atingir
grande público, diariamente.
Atualmente, ainda é grande o número de animais abandonados nas vias públicas de Carazinho,



que são recolhidos semanalmente pelas OSCs e também pelos diversos protetores independentes
que possuem abrigos em suas residências. Há muitos animais nesses espaços, que depois de
receber o devido tratamento para cada caso específico, possuem plenas condições de serem
adotados pela comunidade. Além de desafogar os canis que estão abarrotados, abrindo espaço
para o acolhimento de outros animais vítimas de abandono ou maus tratos, o programa também
poderá atender aos anseios de muitas famílias que possuem o desejo de ter um animal de
estimação, desde que atendidos os critérios legais estabelecidos para a adoção. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 02 de maio de 2019.

Gian Pedroso - PSB
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