
LIDo- EM sÉssÃo

ESTADO DA BAHIA

cÂuaRn MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

PROJETO DE LEI NO 08612021.

,,tNSTITUI No MUNIC|PIO DE ALAGOINHAS A 'SEMANA DE

ÀôõçAó, copsõÉr,ril2açÃo e PRorEÇÃo Dos DlRElroS Dos

ANIMAIS"'.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas

atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1o - Fica instituida, a "semana de Adoção, Conscientização e

Proteçáo dos Direitos dos Animais" do Municipio de Alagoinhas a ser

comemorada, anualmente, na semana que inclui o dia 10 de dezembro -
O Dia lnternacional do Direito dos Animais'

Artigo 2o - A comemoração instituída passa a integrar o calendário oficial

de Eventos do Município de Alagoinhas'

Artigo 3o - Durante a referida semana os poderes Legislativo e Executivo

poderão desenvolver ações de divulgação em escolas, orgãos e espaços

publicos, através de feiras de adoção, palestras, campanhas e aulas, com

o objetivo de gerar reflexão, agilização, comemoração e conscientização

acerca dos direitos dos animais.

Parágrafo Unico - Para o desenvolvimento da "semana de Adoção'

conscientizaçâo e Proteção dos Direitos dos Animais", o Poder Executivo

poderá realizar convênios e parcerias Com a iniciativa privada'

Art. 40 - As despesas decorrentes com a execução da presente lei

ocorrerão por conta das dotaçÕes orçamentárias próprias, suplementadas,

se necessário.

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala 04 de novembro de 2021.

Luma
Verea

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - cEP.: 48.040-170 - Fone: (75) 3l-82-3333

www.ca ma radea lagoinhas.ba.gov. br

Alagoinhas - Bahia

õãíis:io c, i.-',",1 í@1ri,'a



cÂMA RA *'.ili3i,it'#ff_oo o, r ro,

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI NO 08612021.

o presente projeto de rei tem como objetivo criar a,,semana de Adoção,conscientização.e proteção dos Direitós oos Rnimãis,, a fim de promoveraçÕes, a exempro de feiras de adoção, parestrár, 
"rrpanhas e auras,com o objetivo de gerar reReiao, 'agitizáção, 

comemoração econscientização acerca dos direitos dos animãis. ' 
'

Mesmo existindo uma vasta tutera dos direitos dos animais, a exempro daDeclaração universar dos Direitos dos nnimáis, a constituição daRepublica Federativa do Brasir, arém de Leis e oá.retos, na prática aindahá muito desrespeito aos direitos dos animair, õr" pode ser percebidopelo auto índice de abandono e maus-tratos de toda a natureza.
De nada adianta to{o o. arcabouço jurídico de proteção se as pessoas nãopossuem a consciência de que os animais nao sao coisas, que naverdade são seres vivos, que sentem frio, fome, ào, 

" 
que precisam deproteção e cuidados.

A expectativa é que a semana de Adoção, proteção e Bem_estar dosAnimais traga conhecimento e orientaçÕêr rooi"-á posse responsáver,sendo que as escoras, grupos de proteçao Anrmár, bem como outrosorgãos do poder público municipar, 'poo"rào- 
promover eventosrelacionados ao tema, como feiras de..ad'oçaà, parestras, exibição dematerial audiovisuar e atividades ruoicás, 

' ü.rnoo despertar a

::ffi:l:rt 
zação da sociedade para a necessidade de proteçâo aos

lmportante sarientar que o abandono de animais também significa umgrave problema 
,de saúde púbrica, pois animais não vacinados evermifugados podem ser fontes de zoonoses e de ataques aos sereshumanos.

Por todos os motivos ora expostos, soricito o apoio dos parramentaresrepresentantes desta casa de Leis, prr, ,pr"áiáçao e aprovação dopresente Projeto de Lei.

Sala da

Luma
Veread

em 04 de novembro de 2021.
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