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PROJETO DE LEI Nº______, de 20 de março de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 
 

Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei 6.200 de 

2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

proprietários de caninos em amordaçá-los com coleiras e 

focinheira antes de sair com os mesmos em vias públicas 

e logradouros; e presença destes animais permanentes em 

vias públicas e logradouros. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo: 

 

DECRETA 
 

Art. 1º Fica acrescentado parágrafo único ao art. 2º da Lei 6.200 de 2000, que vigorará com 
a seguinte redação: 
 

“Parágrafo único. A proibição de que trata o presente 
artigo não se estende aos prédios e estabelecimentos 
públicos no dia 4 de outubro de cada ano, data na qual 
será permitida a entrada destes em decorrência do Dia 
Internacional dos Animais, desde que acompanhados de 
seus responsávveis.” 

 
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 20 de março de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto de lei visa alterar a Lei 6.200 de 2004, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos proprietários de caninos em amordaça-los com coleiras e focinheira 
antes de sair com os mesmos em vias públicas e logradouros; e presença destes animais 
permanentes em vias públicas e logradouros. 
 
A ideia do projeto é permitir a entrada de cães nos prédios e estabelecimentos públicos no 
dia 4 de outubro de cada ano, desde que acompanhados de seus respectivos donos, tendo 
em vista que nesta data comemora-se o dia internacional dos animais, sendo o cão um dos 
animais domésticos mais comuns nas casas dos capixabas. Trata-se de uma exceção à regra 
de proibições e determinações constantes na Lei ora objeto de alteração. 
 
A partir da alteração desta Lei, será possível ver nossos estabelecimentos públicos 
sinalizando para o respeito aos animais, e dando exemplo de como cuidar deles, 
homenageando-os e trazendo para “um dia de trabalho” junto com seu dono. A presente 
medida, portanto, tem um caráter educativo, que vai muito além de simplesmente 
conduzir os animais aos prédios públicos. 
 
Em um contexto de tanta violência contra os animais, trazê-los para perto e democratizar o 
espaço público é uma ação que estimulará o cuidado por eles, ultrapassando a fronteira do 
discurso e migrando para a prática.  
 
Desta forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação de tão importante 
matéria.  
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