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Poder Legislativo

PROJETO DE LEI Nº 052/2018

Cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
Animais - CMPDA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Iconha/ ES, usando de suas atribuições legais, conforme
determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71, da Lei Orgânica
Municipal, e demais normas que regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, doravante
denominado CMPDA, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, órgão
colegiado de caráter permanente, deliberativo e consultivo para os temas relacionados
à defesa e proteção dos animais no Município de Iconha.
Art. 2º. São membros do CMPDA:
I - 1 representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
II - 1 representante da Secretaria Municipal da Saúde;
III - 4 representantes da sociedade civil, atuantes na defesa, proteção e conservação da
vida e defesa dos animais;
IV - 1 representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária no Estado do Espírito
Santo;
V - 1 representante do Conselho Regional de Biologia;
VI - 1 representante da Câmara Municipal de Iconha.
§ 1º. Os órgãos relacionados nos incisos deste artigo indicarão seus representantes e
respectivos suplentes.
§ 2º. Os representantes da sociedade civil a que se refere o inciso III deste artigo,
devidamente cadastrados junto ao CMPDA, com evidente atuação na área de defesa e
proteção aos direitos dos animais, deverão protocolar ofício dirigido ao Presidente do
CMPDA para se candidatar a vaga de Conselheiros.
§ 3º. Poderão participar das reuniões do CMPDA, sem direito a voto, pessoas
especialmente convidadas pela sua plenária.
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§ 4º. O CMPDA será presidido por um de seus membros, eleito por maioria simples.
Art. 3º. São objetivos e competências do CMPDA buscar as condições necessárias para
a defesa, a proteção, a preservação da vida, da dignidade e dos direitos dos animais
nativos, exóticos, selvagens ou domésticos, propondo acompanhamento e promovendo
a execução de políticas públicas que levem a convivência harmoniosa entre a espécie
humana e as demais espécies animais.
Art. 4º. As funções de membro do conselho não serão remuneradas, sendo
consideradas como serviço público relevante.
Art. 5º. O CMPDA estabelecerá o seu Regimento Interno que deverá ser aprovado já na
2ª reunião ordinária do mesmo.
Art. 6º. São objetivos e competências do CMPDA:
I - atuar:
a) na proteção e defesa dos animais, quer sejam os chamados de estimação ou
domésticos, bem como os animais da fauna silvestre;
b) na conscientização da população sobre a necessidade de se adotar os princípios da
posse responsável e proteção ecológica dos animais;
c) na defesa dos animais feridos e abandonados.
II - colaborar na execução do Programa de Educação Ambiental, na parte que concerne
a proteção de animais e seus habitats;
III - solicitar e acompanhar as ações dos órgãos da Administração, Direta ou Indireta,
que têm incidência no desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos
animais;
IV - colaborar e participar nos planos e programas de controle das diversas zoonoses;
V - incentivar a preservação das espécies de animais da fauna silvestre, bem como a
manutenção dos seus ecossistemas, principalmente de proteção ambiental, estações,
reservas e parques ecológicos, assumindo ou encaminhando aos órgãos e entidades
competentes, animais apreendidos por tráfico ou caça ilegal cuja manutenção ou soltura,
seja impraticável;
VI - coordenar e encaminhar ações que visem, no âmbito do Município, junto à sociedade
civil, a defesa e a proteção dos animais;
VII - propor alterações na legislação vigente para a criação, transporte, manutenção e
comercialização, visando aprimorar e garantir maior efetividade no respeito ao direito
legítimo e legal dos animais, evitando-se a crueldade aos mesmos e resguardando suas
características próprias;
VIII - propor a realização de campanhas:
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a) de esclarecimento à população quanto ao tratamento digno que deve ser dado aos
animais;
b) de adoção de animais visando o não abandono;
c) de registro de cães e gatos;
d) de vacinação dos animais;
e) para o controle reprodutivo de cães e gatos.
IX - envidar esforços junto a outras esferas de governo a fim de aprimoramento da
legislação e dos serviços de proteção aos animais.
Art. 7º. O CMPDA promoverá, anualmente, no mínimo, uma plenária aberta à
participação de todos os cidadãos, entidades da sociedade civil e movimentos populares,
com os objetivos de analisar os trabalhos realizados, orientar sua atuação e propor
projetos.
Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Iconha-ES, 01 de outubro de 2018.

Moises Pinto Marchiori
Vereador
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura fundamentou-se na estreita relação entre homens e animais e na
indissociável correlação entre bem-estar animal e saúde pública, para o que se faz
necessário viabilizar instrumentos e meios efetivos de implementação de projetos,
programas e ações destinados ao controle animal, promoção do bem-estar e adoção de
medidas de prevenção de zoonoses e demais agravos, visando aperfeiçoar serviço
essencial ao bem-estar comum e da sociedade iconhense.
Pretende-se definir uma política pública em defesa dos direitos animais e, com isso,
proteger também a saúde dos munícipes, haja vista que há uma carência e uma lacuna
de ordem legal na esfera da municipalidade, tornando-se imprescindível tal iniciativa.
As condutas que representam maus-tratos e crueldade aos animais devem estar
amplamente expostas em dispositivos de ordem legal, de maneira que se possam
eliminar definitivamente falhas que impedem a sua repressão e combate a estas práticas.
Este é um instrumento através do qual se poderá agir em favor dos animais de maneira
democrática, pois é composto de membros advindos de diversos segmentos da
sociedade civil como entidades protetoras dos animais, conselhos, estudiosos, técnicos
e de membros representantes do poder público.
Diante do exposto, este Signatário conta com o apoio dos nobres Pares para sua
aprovação.
Atenciosamente,

Moises Pinto Marchiori
Vereador

Rua Muniz Freire, 305, Centro, Iconha – ES. Cep: 29280-000. Pabx: (28) 3537-1263. Fax: (28) 3537
– 2084. E-mail: camaraiconha@yahoo.com.br
Site: www.camaraiconha.es.gov.br.

4

