
Excelentíssimo Senhor Presidente 

Edimar Fagundes 

 

 

 

 

A Vereadora que a este subscreve apresenta à consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário o seguinte:  

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 128/2018 

Altera parcialmente a Lei Municipal nº 

5537 de 25 de outubro de 2015 dando 

nova redação ao Art.18, cria os incisos, 

I, II, III, IV no mesmo artigo. Altera 

parcialmente o Art. 21 dando nova 

redação. 

 

Art.1º Altera parcialmente a Lei Municipal nº 5537 de outubro de 2015, dando nova 

redação ao Art. 18 que passará a ter a seguinte redação: 

“Art.18 A Liberação para adoção será feita após entrevista, avaliação e aprovação. 

Deverão participar deste processo a Coordenaria do Bem Estar Animal e Entidade de 

Proteção Animal devidamente registrado com mais de três anos de existência e comprovado 

e efetivo trabalho de proteção animal. O adotante assinará o Termo de Adoção que conterá 

os seguintes requisitos:” 

Art. 2º Cria os incisos I, II, III, IV no Art. 18º que passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 I- Termo de Posse e Guarda Responsável, onde constarão cuidados com o Bem 

Estar Animal; 

II- Cláusula proibitiva de utilizar o animal adorado em Rodeios e para tração; 



III- Não transferir o animal adotado a terceiros; 

IV- Não utilizá-lo para consumo. 

Art. 3 Altera a redação do parcialmente a redação do Art.21 que passará a ter a 

seguinte redação: 

“Art.21º A SSM manterá dados relativos aos animais capturados e doados, com 

menção do local, dia e hora da apreensão, espécie, raça e sexo, cor e outros sinais 

característicos identificadores. Tratando-se de animal castrado será mencionado no registro. 

A SSM manterá os dados atualizados na página da Prefeitura Municipal dos animais 

capturados e dos doados.”  

 

 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2018. 

 

 

Vereadora Beatriz Souza 

Rede Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhores Vereadores, O Projeto em exame visa complementar a Lei Municipal 5537 

de 25 de outubro de 2015, pela necessidade de atualização da norma legal, que quando de 

sua criação foi faltosa nas responsabilidades do adotante. Assim como os dados relativos aos 

adotantes dos cavalos, estejam a disposição cumprindo as atribuições legais de publicidade 

dos atos públicos.  Foi necessário acrescentar a participação de entidade de proteção animal 

para que o ato de doação não seja Político e sim de Bem Estar Animal, garantindo que a 

escolha dos adotantes sejam verificados todas as opções para manter o animal na guarda de 

quem realmente queira a sua proteção. Diante destas argumentações, solicitamos aos 

nobres pares a aprovação da matéria. 

 

 

 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2018. 

 

 

Vereadora Beatriz Souza 

Rede Sustentabilidade 

 

 


