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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Pr°tocofc.
Kora

Encaminha Projeto de Lei n° 032/19
jluillúi

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.° 

032/19, desta data, que dá nova redação ao Inciso III do art. 6o e ao Parágrafo Único 

do art. 10° da Lei Municipal n°8.212/2017, que institui as diretrizes do programa de 

controle reprodutivo e populacional de animais caninos e felinos.

Exposição de Motivos:

O presente projeto justifica-se , para que o programa de Castrações, ge- 

renciado através de Parceria com o município seja estendido aos segurados da Previ

dência Social que recebam Benefícios de Prestação Continuada(BPC/LOAS), bem 

como a cessão de veículo para o transporte de animais.

Atenciosamente.

/ Prefeito.
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PROJETO DE LEt N°032 DE 09 DE ABRIL DE 2019.

Dá nova redação ao Inciso III do art. 6o e ao 
Parágrafo Único do art. 10° da Lei Municipal 
n°8.212/2017.

Art. 1o Art. 1o. Ficam alterados o inciso III do art. 6o e o parágrafo 

único do art. 10° da Lei Municipal n° 8.212/2017, que Institui as diretrizes do Programa 

de Controle reprodutivo e Populacional de animais Caninos e Felinos, de que trata o §5° 

do Art. 182 do Art. 182 do Código de Posturas Municipal, que passam a vigorar com a 

seguinte redação:

“Art. 6o....

Ill -Tutelados por grupo familiar beneficiário do Programa Bolsa 

Família do Governo Federal ou que recebam o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); ou 

Art. 10....
Parágrafo Único. Fica o Município autorizado a firmar 

instrumento de autorização, cessão ou concessão de uso do espaço físico, 
equipamentos de que trata o art. 9°, bem como, veículo para o transporte de 

animais, pelo prazo que perdurar a parceria para a execução do programa de 

controle reprodutivo e populacional dos animais.” (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 09 de abril de 2019.
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