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LEI
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DE 26 DE OUTUBRO

..OISPOE

A OBRIGATORIEDADE DE
- SOBRE
casrnaÇÃo
GRATUITA Aos ANtMArs DA
eoeumçÃo cARENTE Do lvrur,rrcípro óÊ

BARREIRAS- BAHTA E oÁ

ournas pRovroÊrucres.,,

A Cámara Municipal de Barreiras, estado da Bahia, no uso de suas
atribuições
legais e regimentais:

APROVA:

Artigo 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a rearizar a castração gratuita
de
cães e gatos da população carente do Município de Barreiras.
Artigo 2'- Fica o Poder púbrico autorizado a cerebrar convênio e/ou parcerias
com entidades de proteção animar e outras organizações não governamentais,
universidades, estaberecimentos veterinários, empresas púbricas ou privadas,
paÍa a consecução dos objetivos desta Lei.
Artigo 3' - As despesas decorrentes da execução desta rei correrão à
conta de
dotaçôes orçamentárias próprias.
Artigo 40 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçáo.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 2019.

DR, JOSÉ

JÚNIoR
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JUSTIFICATIVA

Colegas Vereadores,

o

presente projeto de rei visa minimizar
a procriação indiscriminada de cães e

com os
munícipes e aré mesmo com outros
"rffI"::;toioincid"nt"s
E- bom ressartar que a procriação
indiscriminada dos animais, tanto os
de rua
como os domésticos, é questão de saú púbrica
re
e mlio ambiente, dessa forma
entendemos que há a necessidade
de criação de rrn programa que vise a
castração gratuita aos animais abandonados
e àos animais pertencentes à
população de baixa renda e carentes
no município de Barreiras.
Por todo o exposto, contamos com
o apoio dos nobres colegas para a aprovaÇão
deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 26 de outubro de
20.1g.

DR. JOSE

PIRES JÚNIOR
PSC
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