
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 008/2022 

 

“Institui o Dia Municipal da Adoção, 

Proteção e Bem-Estar dos Animais e a 

Semana Municipal da Adoção, 

Proteção e Bem-Estar dos Animais, no 

Município de IPÊ/RS.” 

   

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar 

dos Animais, no Município de Ipê, a ser comemorado, anualmente, no dia 

04 de outubro. 

 

Art. 2º Fica instituído, no Município de Ipê, a Semana Municipal da Adoção, 

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

semana do dia 04 de outubro. 

 

Art. 3º São objetivos da Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-

Estar dos animais: 

 

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

vigentes; 

 

II – Acompanhar, discutir, sugerir, propor e fiscalizar quaisquer ações para 

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 – Promover a defesa dos animais feridos e abandonados. 

 



Art. 4º Durante a Semana da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais 

poderão ocorrer ações de divulgação em escolas, órgãos e espaços públicos, 

bem como a realização de feiras de adoção. 

 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 23 de agosto de 2022. 

 

 

 
Ver. Valdir Pereira Bueno                                             Ver. Ivar Guerra 

          Bancada do PP                                                    Bancada do PP 

 

 

 

Ver. Valter Luiz Parizotto    Verª Fabiana de Fátima Cemin 

      Bancada do PP                     Bancada do PDT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 008/2022 

    Senhora Presidente,  

    Senhores Vereadores:  

 

Estamos ingressando, nesta Casa Legislativa, com o Projeto de 

Lei nº 008/2022, para ser analisado e votado pelos colegas Vereadores, pelo 

qual propomos que seja instituído o Dia Municipal da Adoção, Proteção e 

Bem-Estar dos Animais e a Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-

Estar dos Animais, no Município de Ipê. 

 

Esta proposição objetiva o fortalecimento das ações promovidas 

por ONGS, Grupos de Proteção e Protetores Independentes em prol dos 

animais abandonados e vítimas de maus-tratos no município de Ipê-RS. 

 

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 os animais abandonados e/ou 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 as escolas, grupos de Proteção Animal, bem como outros órgãos 

do poder público municipal, poderão promover eventos relacionados ao 

tema, como palestras, exibição de material audiovisual e atividades lúdicas, 

visando despertar a conscientização dos alunos e cidadão ipeenses para a 

necessidade de proteção aos animais. 

 

O dia 04 de outubro foi escolhido pois nesta data se comemora 

O Dia Mundial dos Animais, neste dia também é celebrada a festa de São 

Francisco de Assis, amante da natureza padroeiro dos animais e do meio 

ambiente. 



 

Desta forma, solicitamos o apoio dos Nobres Edis para 

aprovação do presente Projeto de Lei que é uma homenagem a todos os 

animais que já foram vítimas de atos cruéis, e a todos os voluntários do Causa 

Animal que lutam diariamente por essas vidas que merecem o nosso respeito. 

 

Contando com a compreensão de todos, agradecemos.  

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 23 de agosto de 2022. 

 

 

 

 
Ver. Valdir Pereira Bueno                                             Ver. Ivar Guerra 

          Bancada do PP                                                    Bancada do PP 

 

 

 

 

Ver. Valter Luiz Parizotto    Verª Fabiana de Fátima Cemin 

      Bancada do PP                     Bancada do PDT 
 

 

 


