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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei n° 071/2021 
Processo n° 103 / 2021 

De iniciativa legislativa da Excelentíssima Vereadora 

FERNANDA MORENO DA SILVA, a proposta em estudo dispõe sobre a proibição de 

pessoas que tenham cometido maus-tratos ou abandono de animais domésticos de reaver a 

guarda ou adotar outros animais no município de Mogi das Cruzes e dá outras providências. 
ffi

Na justificativa lançada ao referido projeto de lei às fis 01/04 

fundamenta a necessidade de zelar pelo bem-estar animal, impedindo que animais doméstica'

vítimas de maus-tratos e negligência, tenham sua guarda devolvida à pessoa causadora daN 

agressões e do abandono, bem como impedir que o autor seja tutor de animais. 

A louvável iniciativa da nobre Vereadora FERNANDI 

MORENO DA SILVA traduz o necessário cuidado que a sociedade deve dedicar à caus/0 

animal, especialmente no tocante a proteção e ao bem-estar. 

Entretanto, uma EMENDA ADITIVA de forma a se coadunare 
exemplarmente à legislação paradigma mencionado na proposta legislativa, lei 16.308/2016 d 
Estado de São Paulo, é sugerida textualmente a inclusão do parágrafo segundo do artigo 
além da modificação do parágrafo único do artigo 10 para parágrafo primeiro do artigo 10: •••• 

EMENDA ADITIVA 

Parágráfii segundo — o agressor poderá ter a guarda de uni animal doméstico após o decurso 

de 5 (cinco) anos contados da agressão cometida, reiniciando-se a contagem do prazo se outra 
constatação de maus-tratos seja apurada. 

Assim, analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades 
atinentes a esta Comissão, com a adoção das emendas supra sugeridas, a opinião é de r\', 
NORMAL TRAMITAÇÃO deste projeto de lei. 
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Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 22 de junho de 2021. 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE SAÚDE, ZOONOSES E BEM-
ESTAR ANIMAL 

Projeto de Lei n° 071/21 

A presente proposta legislativa de iniciativa da Ilustre vereadora 
Fernanda Moreno dispõe sobre a proibição as pessoas que tenham cometido 
maus-tratos ou abandono de animais domésticos de reaver sua guarda ou adotar 
outros animais no municipio de Mogi das Cruzes e dá outras providencias. 

Em síntese a proposta é fundamentada na necessidade de zelar pelo 
bem-estar animal, impedindo que animais domésticos, vítimas de maus-tratos e 
negligência, tenham sua guarda devolvida á pessoa causadora das agressões e 
do abandono, bem como impedir o autor que seja tutor de animais. 

O presente projeto recebeu parecer favorável da Comissão 
permanente de Justiça e Redação. com devida ressalva, a qual foi fruto de 
emenda. 

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comissão, opinamos pela Normal Tramitação. 

Plenário Ver. Dr, Luiz Beral O de Miranda, em 18 de agosto de 2021. 

FRANCIMÁRI VIEIRA — FAROFA 
Presid te — Relator 

FERNANO/A MORENO DA SILVA INÊS PAZ 
,Membro  Membro 

JOS URC1-1Q0 JULIAN° MALAQUIAS BOTELHO 
embro Membro 
















