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Nobres Pares,
Vice Presidente

Apresento aos nobres edis o presente projeto de lei, que /nstlful o "Semono

de tncentivo à Costraçõo, Microchipagem e Combate oos Mous'Trotos de Cões e Gotos no

Município de Moiriporõ" e dó outras providênciat para apreciação e posterior deliberação.

Atenciosamente,
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As Suas Excelências os Senhores,

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL OE UEINIPONÃ
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ExpostcÃo oe nlorvos

O objetivo do presente projeto de lei é garantir a prestação gratuita de serviços

de atendimento clínico e castração de animais domésticos de proprietários com renda familiar

total de até dois salários mínimos.

Ato contínuo, para isso, o município passará a ter uma semana específica para os

cuidados com os animais.

Muitas famílias, por não possuírem renda financeira suficiente para tratar seus

animais de estimação em clínicas veterinárias particulares, deixam seus animais doentes e/ou

acidentados agonizado e sofrendo, sem muito ter o que fazer.

lnfelizmente o descontrole populacional e a falta de cuidados e responsabilidade

pela posse dos animais têm levado ao crescimento de casos de maus-tratos, seja nas ruas ou

em ambientes domésticos.

Uma das soluções para conter esse descontrole populacional, bem como reduzir

os índices de maus-tratos é a chipagem destes animais, bem como programas de

conscientização e cuidado com a saúde animal, sendo essenciais para a própria saúde humana,

já que existem aproximadamente 600 patogenos que afetam as pessoas e que podem ser

transmitidos pelo contato com anlmais.

Um dos principais problemas nesta discussão está relacionado ao atendimento

das famílias carentes. Com poucos recursos e informações, muitas famílias não possuem

conhecimento de como podem cadastrar seus animais e os cuidados que devem ter.

Por isso, para que o incentivo à castração, microchipagem e combate aos maus-

tratos de cães e gatos seja ainda mais efetivo, e preciso que a prefeitura embarque nesta ideia

e dê não apenas apoio, mas participe efetivamente.

Como se percebe, a esterilização minimizará os danos causados pelo abandono,

em especial o sofrimento destes animais e os riscos de transmissão de doenças.

No Estado de São Paulo já houve avanços nas questões relativas 'castração de

animais domésticos com a Lei Estadualns 7L.97712005, que institui o Codigo de Proteção aos

animais do estado e estabelece programas permanentes de controle de zoonoses por meio de

vacinação e controle de reprodução de cães e gatos, ambos acompanhados de ações educativas

para a propriedade ou guarda responsável.

A Constituição federal de 1988, no Capítulo Vl - Do Meio Ambiente, dispõe:
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"Artigo 225. Todo têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado,

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 19 para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

(,)

Vll - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a

crueldade. "

Entendemos que essa proteção à fauna não deve ficar adstrita à questão de

preservação das espécies ameaçadas de extinção, não pode ser tão limitada e por consequência

insuficiente.

Estamos falando do bem maior, a VIDA, e no caso em tela a vida animal, que é

muito importante e deve ser preservada e protegida tanto quanto a vida humana.

Trata-se também de questão de saúde pública, já que direta ou indiretamente

refletem sobre a população humana.

Assim, a cidade de Mairiporã não pode permanecer omissa nesta questão de

saúde pública, Deve viabilizar a conscientização contra os maus-tratos e o controle da

reprodução destes animais, possibilitando às famílias carentes o acesso a este importante

serviço.

lsto posto e certo da compreensão, este vereador solicita aos nobres pares que

compõem esta Casa de Leis, a aprovação do presente projeto de lei.

Plenário "27 de Março", L5 de junho de202L.
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PROJETO DE LEI N9 57 DE 2021

lnstitui a "semana de lncentivo à Castração, Microchipagem e Combate aos Maus-Tratos de

cães e Gatos no Município de Mairiporã" e dá outras providências'

(Autor: Vereador Nil Dantas)

ACâmara Municipal de Mairiporã AP ROVA:

Art. 1e Fica instituído no Município de Mairiporã a "Semana de lncentivo à

Castração, Microchipagem e Combate aos Maus-Tratos de Cães e Gatos, a ser comemorada,

anualmente, na primeira semana do mês de agosto'

Art. 2s A semana declinada no art. 1e será dedicada à conscientização da

população sobre a castração, a microchipagem e o combate aos maus-tratos de cães e gatos,

por meio de campanhas educativas, divulgação na mídia impressa, radiofônica, televisiva e

virtual, bem como pela realização de eventos'

§ 1' A população será conscientizada da importância da esterilização, da

vacinação, da prevenção de doenças, da posse responsável e das necessidades básicas do

animal, como alimentação, água e bem-estar, sendo esclarecida sobre eventuais dúvidas.

§ 2e Cabe ao município divulgar, a seu critério a realização da semana prevista

no caput do art. 1e por meio de panfletos educativos, ministração de palestras, apresentação

de slides, vídeos e o que mais for necessário para a conscientização da população'

Art. 3e O Poder Público Municipal poderá, nos termos desta lei, apoiar os

respectivos eventos com campanhas educativas em repartições públicas, firmando parcerias

com seus realizadores e, inclusive, autorizando o uso de espaços públicos para tais eventos,

com o objetivo de alertar a população da importância da castração, microchipagem, posse

responsável e do combate aos maus-tratos de cães e gatos.

Art. 4e Caso o Executivo opte em realizar um programa de castração e

microchipagem, poderá divulgá-lo nos bairros para conhecimento geral da comunidade, com

antecedência mínima de trinta dias.

§ 1e Na divulgação deverão constar as datas, os horários e os locais da cirurgia,

orientando que o animal deverá comparecer em jejum de doze horas.

§ 2e A prestação dos serviços de atendimento clínico e castração de animais

domésticos será gratuita aos proprietários com renda familiartotalde ate dois salários mínimos.

Art. 5e Para a consecução do programa, o Poder Executivo poderá celebrar

convênio e/ou parcerias com entidades de proteção animal, organizações não governamentais,
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universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de

classe voltadas à proteção animal.

Art. 6e A semana de que trata esta lei fica incluída no calendário oficial de

eventos do municíPio.

Art.7s As despesas com a execução desta lei correrão por conta de verbas

próprias do orçamento, suplementadas, se necessário'

Art. Be Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Plenário "27 de Março", L5 de junho de2027.
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P NE JU

PareceraoProjetodeLeinosTl202l,instituia
"semana de lncentivo à Castração, Miciochipagem e Combate aos Maus

Tratos de cães e Gatos no Município oe Mairiporã" e da outras providências'

I- RELATORIO

A Prefeitura Municipal de Mairiporá, propÕe a

matéria em tela institui a Semana de lncentivo à Castração, Microchipagem e

combate aos Maus Tratos de cães e Gatos no Município.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e

constitucional, podendo o poder legislativo propô-la'

NãoSevislumbranoâmbitodestaComissão
qualquer óbice às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam

o objeto da ProPositura.

Noquetangeaosaspectosgramatical,redacionale
lógico a mesma se encontra perfeita'

Diantedetodooexposto,esteRelatoropinapela
sua constitucionalidade e legalidade'

É o meu Parecer.

Plenário "27 de março", 17 dejunho de2021'

Eliomar ilva Oliveira
r
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corurssÃo PE NTE DE JUSTIÇA. LEGIS e ReolcÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 17

de junho de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou
unanimemente pela aprovação do Proieto de Lei no 571202í. Quanto ao

mérito cabe aos Senhores Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada

a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos

nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Eliomar da Silva

Oliveira, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas

Plenário "27 de março", 17 dejunho de2021.

Juven ntas

Eliomar da Oliveira
Vice nte
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rnando Rachas Ribeiro
Secretário
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cÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Votaçôes da Sessão

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votaçáo encerrada

Projetos Votados

lnício:
291061202L 20:38:59

Votos:
S:11 | N:0 lA:0

Fim:
291061202L 20:40:27

Resultado:
APROVADO

E LEI N9 571202I. JUVENITDO DE OTIVEIRA DANTAS
projeto

Parlamentar Paftido Voto

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD)

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Marco Antonio Partido Social Democrático (PSD) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

fenvsense 301061202L 11:18:12 T8I2L
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oricro No 466/2021

t\Iairiporã, 1o de julho de 2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito [Vunicipal,

Comunicamos que na 22a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N" 5712021, que lnstitui a Semanade lncentivo a Castração, Microchipagem e
Combate aos Maus-Tratos de Cães e GaÍos no Município de Mairiporã e da outras
providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
ptazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

RI MES IAS BARBOSA
Presidente

;

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura tt/unicipal de Mairiporã

SEC.DLP
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lnstitui a "Semana de lncentivo à

Castração, Microchipagem e Combate aos
Maus-Tratos de Cães e Gafos no MunicÍpio
de Mairiporã" e dá outras providências.

(Autor: Vereador Nil Dantas)

a cÂmana MUNrctpAL DE MAtRtponÃ APRoVou:

§ 1'A população será conscientizada da importância da esterilização,
da vacinação, da prevenção de doenças, da posse responsável e das necessidades
básicas do animal, como alimentação, água e bem-estar, sendo esclarecida sobre
eventuais dúvidas.

§ 2o Cabe ao município divulgar, a seu critério a realização da semana
prevista no caput do art. 1o por meio de panfletos educativos, ministração de palestras,
apresentação de slides, vídeos e o que mais for necessário para a conscientização da
população.

Art. 30 O Poder Público Municipalpoderá, nos termos desta Iei, apoiar
os respectivos eventos com campanhas educativas em repartições públicas, firmando
parcerias com seus realizadores e, inclusive, autorizando o uso de espaços públicos
para tais eventos, com o objetivo de alertar a população da importância da castração,
microchipagem, posse responsávele do combate aos maus-tratos de cães e gatos.

Art. 40 Caso o Executivo opte em realizar um programa de castração
e microchipagem, poderá divulgá-lo nos bairros para conhecimento geral da

comunidade, com antecedência mínima de trinta dias.

§ ío Na divulgação deverão constar as datas, os horários e os locais

da cirurgia, orientando que o animal deverá comparecer em jejum de doze not"t 
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 57 OE 2021

Art. 10 Fica instituído no Município de Mairiporã a "Semana de
lncentivo à Castração, Microchipagem e Combate aos Maus-Tratos de Cães e Gatos,
a ser comemorada, anualmente, na primeira semana do mês de agosto.

Art. 20 A semana declinada no art. 1o será dedicada à conscientização
da população sobre a castração, a microchipagem e o combate aos maus-tratos de
cães e gatos, por meio de campanhas educativas, divulgaçáo na mídia impressa,
radiofônica, televisiva e virtual, bem como pela realizaçáo de eventos.
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§ 2o A prestação dos serviços de atendimento clínico e castração de
animais domésticos será gratuita aos proprietários com renda familiar total de até dois
salários mínimos.

Art. 50 Para a consecução do programa, o Poder Executivo poderá
celebrar convênio e/ou parcerias com entidades de proteção animal, organizaçÕes nâo
governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas púbticas ou
privadas e entidades de classe voltadas à proteção animal.

Art. 60 A semana de que trata esta leifica incluída no calendário oficial
de eventos do município.

Art. 70 As despesas com a execução desta lei correrão por conta de
verbas próprias do orçamento, suplementadas, se necessário.

Art. 8o Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas
as disposiçÕes em contrário.

Plenário "27 de Março", 29 de junho de 2021.

MESA D!RETIVA

MARCIO

M

DE OLIVEIRA

Presidente

BARBOSA

NILBER OFSOUSA
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Ofício n'02012021

Seúor Presidente,

A Sua

Presidente da Câmara
Mairiporã - SP.

Afonso Andnó dc prado
Oficial Lcglshtlvo
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PREFEITT]RA DE MAIRIPORÃ
Estado de São Paulo

de 2021

.04412

v

Por ordem do Senhor

cópias das Leis nos

de Leis.
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