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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 122/2012 AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE O CONTROLE DE 

POPULAÇÕES ANIMAIS, BEM COMO SOBRE A PREVENÇÃO E CONTROLE DE 
ZOONOSES NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e

Senhores Vereadores,

“Entre a crueldade para com o animal e a crueldade 
para com o homem, há uma só diferença, a vítima.”
(Lamartine)

O Projeto de Lei Complementar que ora apresentamos a essa Casa de Leis 

tem como objetivo o controle da população animal, bem como a prevenção e controle de 

zoonoses em nosso município.

Os animais abandonados e também os animais domiciliados e semi 

domiciliados, procriam indiscriminadamente gerando em progressão geométrica mais 

animais abandonados e todos expostos à privação de alimento e a falta de cuidados 

adequados. Isso acaba por torná-los vítimas de maus tratos, criando uma situação 

dolorosa, inaceitável e insustentável.

Cabe ressaltar que zelar pela vida de animais errantes no município de Itapoá, 

representa antes de tudo, cuidar da saúde pública. Animais errantes, em sua grande 

maioria são encontrados em situações precárias de sobrevivência e saúde, com doenças 

altamente contagiosas ao ser humano.

Dentre os casos mais comuns e visíveis aos olhos de quem recolhe os animais, 

é a sarna, que é transmissível ao ser humano e pode causar desde uma simples 

inflamação de pele até uma cegueira, sem descartar a possibilidade de outras doenças 

como raiva, leschimaniose, bicho geográfico, dentre outras que representam risco à 

saúde pública.

Ainda, observando os atos de maus tratos e crueldades que são mais comuns 

como:

 abandono; 

 manter animal preso por muito tempo sem comida e contato com seus 

donos/responsáveis; 

 deixar animal em lugar impróprio e anti-higiênico; 

 envenenamento; 

 agressão física, covarde e exagerada; 
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 mutilação; 

 utilizar animal em shows, apresentações ou trabalho que possa lhe 

causar pânico e sofrimento; 

 não procurar um veterinário se o animal estiver doente.

Enquanto seres humanos racionais, não podemos admitir a disseminação 

destes atos, ou permitir que o município, e sociedade continuem omissos a essas 

situações.

Outro fato que justifica e demonstra a pertinência deste projeto é o 

reconhecimento e respeito à Declaração Universal dos Direitos dos Animais que prevê 

que:

1 - Todos os animais têm o mesmo direito à vida. 

2 - Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. 

3 - Nenhum animal deve ser maltratado. 

4 - Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat. 

5 - O animal que o homem escolher para companheiro não deve nunca ser 

abandonado.  

6 - Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. 

7 - Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a 

vida. 

8 - A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes 

contra os animais. 

9 - Os diretos dos animais devem ser defendidos por lei. 

10 - O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar 

e compreender os animais. 

Assim como o respeito e reconhecimento da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, Lei de Crimes Ambientais, que diz:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 

em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 

existirem recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 

animal.

E ainda, conforme o Decreto Federal nº 24.645, de 10 de Julho de 1934, que 

dispõe em seu art. 1º que todos os animais existentes no país são tutelados do Estado.

É consequência de uma política de saúde pública ineficaz, e também da 

omissão do Poder Público de sua obrigação constitucional a procriação desordenada, da 

qual decorre a superpopulação de animais.
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Não enfrentar a questão é desatender às normas de saúde pública, mesmo 

porque, o aumento do número de animais de rua, não vacinados e não assistidos, como 

dito anteriormente, dissemina doenças, e na população de baixa renda, as consequências 

são graves devido à falta de recursos também para um tratamento de saúde.

A população deverá ser conscientizada da necessidade de esterilizar os 

animais, ainda que domiciliados, para que se ponha fim à cruel e criminosa prática do 

abandono de filhotes indesejados, aumentando os animais de rua e a sua consequente 

exposição a maus tratos. Esses atos são considerados crimes ambientais, de acordo com 

norma punitiva do art. 32, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei de 

Crimes Ambientais.

Outrossim, cabe salientar que existe Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado entre o Ministério Público de Santa Catarina e o Município de Itapoá, nos autos do 

Inquérito Civil nº 06.2011.005373-7 com o fim de encaminhamento à Câmara de 

Vereadores de Itapoá, do presente Projeto de Lei Complementar dispondo sobre o 

controle de populações animais, prevenção e controle de zoonoses, bem como a 

promoção do bem estar animal.

E principalmente, se justifica pela responsabilidade do Poder Público em zelar 

pela vida dos animais e realizar políticas de saúde pública que visam proteger toda a 

população.

Dessa forma, solicitamos dos Nobres Vereadores a apreciação e aprovação do 

presente Projeto de Lei.

Itapoá (SC), 24 de julho de 2012.

MÁRIO ELÓI TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


