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PROJETO DE LEI Nº           / 2018 

 

Institui o Dezembro Verde, mês de 
conscientização sobre o abandono de 
animais domésticos.  

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído em todo território do Estado do Espírito Santo o “Dezembro 
Verde”, mês dedicado às ações de conscientização sobre o abandono de animais 
domésticos. 

 

Art. 2º A comemoração instituída passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos 
do Estado. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões,  29 de novembro de 2018. 

 

 

 

JANETE DE SÁ 
DEPUTADA ESTADUAL - PMN 
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JUSTIFICATIVA 

No período de férias que se inicia em Dezembro, infelizmente, é comum o 

aumento do número de abandono de animais domésticos como cães e gatos. 

Por falta de alguém par cuidar, ou por falta de capacidade financeira para 

custear, muitos animais de estimação são abandonados nas vias públicas, 

causando acidentes ou sendo vítimas de acidentes, transmitindo zoonoses e até 

atacando pessoas. 

Campanhas de educação e conscientização, além de fiscalização pelos órgãos 

competentes pode tornar de maneira eficaz a diminuição de abandono desses  

animais de estimação. 

 Apresentamos o presente Projeto de Lei visando a proteção dos animais e para 

que os animais não sejam abandonados a própria sorte, e também na intenção 

de proteger a população capixaba dando maior segurança e tranquilidade no seu 

deslocamento no dia a dia e evitando a transmissão de zoonoses, nesse sentido 

clamando aos nobres pares desta Casa de Leis, que o aprovem em todos os 

seus termos. 

Sala das Sessões,  29 de novembro de 2018. 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL – PMN/ES  
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