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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2021 

  

  
Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

  

É com satisfação que me dirijo à Vossas Excelências e apresento o 
Projeto de Lei em questão, que trata da criação da Semana de Adoção, Proteção e 
Bem-Estar dos animais.  

Ela será comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de abril, 
dentro do Abril Laranja - mês da prevenção da crueldade contra os animais. 

O Projeto de Lei em questão, tem como objetivo fortalecer as ações 
promovidas por ONG’S, Grupos de Proteção e Protetores Independentes em prol dos 
animais abandonados e vítimas de maus-tratos no município de Estrela. 

A luta pelos direitos dos animais e seu bem-estar é crescente em todo o 
Brasil, sendo que em nosso Munícipio temos a grandeza de ter muitos cidadãos 
engajados para que nossos animais vítimas de crueldades tenham uma vida digna. 

A expectativa é que a Semana de Adoção, Proteção e Bem-estar dos 
Animais traga conhecimento e orientações sobre a posse responsável, sendo que 
veterinários, protetores, grupos de Proteção Animal, bem como outros órgãos do poder 
público municipal, poderão participar visando despertar a conscientização dos cidadãos 
para a necessidade de proteção aos animais. 

A Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais é 
uma homenagem a todos os animais que já foram vítimas de atos cruéis, e a todos os 
voluntários da Causa Animal que lutam diariamente por essas vidas e que merecem o 
nosso respeito, assim, acredita-se que as ações restariam com um foco unificado 
estimulando iniciativas intensivas no combate ao abandono de animais e estímulo à 
adoção consciente. 

Ante o exposto, esperando contar com a atenção dos senhores colegas, 
para a aprovação da matéria. 

Saudações, 

 

TIANE RUSCHEL CAGLIARI 
Vereadora do Partido Verde 
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PROJETO DE LEI  01/2021. 
  
  

Dispõe sobre a criação da Semana de Adoção, Proteção e 
Bem-Estar dos Animais no Município de Estrela.  

  
Art. 1º -  Fica instituído, no Município de Estrela, a Semana da Adoção, 

Proteção e Bem-Estar dos Animais, a ser comemorada, anualmente, na semana 

segunda semana do mês de Abril. 

Art. 2º - São objetivos da Semana da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos 

Animais: 

I – Estimular a guarda e proteção responsável dos animais, conforme as leis vigente;  

II – Acompanhar, discutir, sugerir, propor e fiscalizar as ações do poder público e o fiel 

cumprimento da legislação de proteção animal; 

III – Incentivar na proteção e defesa dos animais chamados de estimação ou 

domésticos, bem como os animais da fauna silvestre; 

IV – Conscientizar a população sobre a necessidade de se adotarem os princípios da 

posse responsável e proteção ecológica dos animais; 

V – Ofertar atendimento veterinários, através de parcerias com ONG’s e profissionais 

da área; 

VI – Promover palestras de veterinários e defensores da causa animal.  

Art. 3º Durante a Semana da Adoção, Proteção e Bem--Estar dos 

Animais, a Câmara Municipal de Estrela disponibilizará espaço no saguão para a 

exposição de trabalhos de ONG’s destinadas a causa animal.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  
TIANE RUSCHEL CAGLIARI 
Vereadora do Partido Verde 
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