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PROJETO DE LEI NO 08612021.

NO MUNIC|PIO DE

.GoNSCIENTIZAÇÃo 
E

ALAGOINHAS A 'SEMANA
PROTEÇÃo Dos DIREITOS

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando d" :dg-
atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei, 

., ,, A L t,l,

DECRETA:

Artigo 1u - Fica instituída, a "semana de Adoção,

Proteçáo dos Direitos dos Animais" do Municipio de

comemorada, anualmente, na semana que inclui o dia

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 30 - 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,

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

poderá realizar convênios e parcerias com a iniciativa privada.
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Conscientizaçáo
Alagoinhas a ser
10 de dezembro -

da presente lei

suplementadas,
Art. 40 - As despesas decorrentes com a execução

ocorrerão por conta das dotaçÕes orçamentárias proprias,

se necessário.

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

'&\Mll|rll0lFl, 
,ir

)r; ds Santu

Í{»
l5-^--'0-

Sala 04 de novembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI NO 08612021.

o presente projeto de rei tem como objetivo criar a ,,semana 
de Adoção,conscientizaçáo e proteção dos Direitós dos Animàis,, a fim de promoveraçÕes, a exempro de feiras de adoção, parestras, .rrp"nhas e auras,com o objetivo de gerar refreião, '.agirizaçáo, 

comemoração econscientizaçáo acerca dos direitos dos animãis.

Mesmo existindo uma vasta tutera dos direitos dos animais, a exempro daDeclaração Universal dos Direitos dos Animais, a constituição daRepublica Federativa do Brasir, arém de Leis e Decretos, na prática aindahá muito desrespeito aos direitos dos animais, que 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 são coisas, que naverdade são seres vivos, que sentem frio, fome, dor e que precisam deproteção e cuidados.

A expectativa é que a semana de Adoção, proteção e Bem-estar dosAnimais traga conhecimento e orientaçÕL. ,ooi"-à posse responsáver,sendo que as escoras, grupos de proteçao Anrmár, bem como outrosorgãos do poder púbrico municipar, poderão promover eventosrelacionados ao tema, como feiras 
'0" 

,.ioçáo, patestras, exibição dematerial audiovisual e atividades lúdicas, 
-' 

üsanoo despertar a
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zação da sociedade para a necessidade de prot-áçro 
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lmportante sarientar que o abandono de animais também significa umgrave probrema .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, para apreciaçao e aprovação dopresente Projeto de Lei.

Sala

Luma
Verea

, em 04 de novembro de 2021.

Rua coroner phiraderfo Neves, sn -Juracy Magarhães - cEp.; 4g.o4o-170- Fone: (75) 31g2_3333
www.camaradea lagoinhas.ba.gov. br

Alagoinhas - Bahia



-E,@
E§TADO DA BAHIA

cÂuaRl MUNIcIPAL DE AtÂGolNHAs

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIçÃO,
JUSTTÇA E REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI No

08612021.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apÓs estudos
ao Projeto de Lei no 086t2021, de autoria da Vereadora Luma

Menezei, que "lnstitui no município de Alagoinhas a 'Semana de

adoção, conscientização e proteção dos direitos dos animais"',
opinã pela sua tramitação devido a sua constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

Sala das 02 de dezembro de 2021.

Ver. L - Presidente

Ver. Osmario Carneiro de Oliveira - Relator

Ver. Santos - Membro.
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