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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

DEPUTADO LUCIANO MACHADO 

 

 

Dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos no Estado do Espírito Santo através 

de unidades móveis de esterilização, conhecida como “Castramóvel”. 

 

 

 

Art. 1º Fica instituído no Estado do Espírito Santo o serviço público de controle 

reprodutivo de cães e gatos a ser realizado por meio de unidades móveis de castração.  

§ 1º As unidades móveis referidas no caput consistirão em veículos itinerantes, 

devidamente adequados para a realização do serviço, sendo denominadas como 

“Castramóvel”.  

§ 2º Os serviços prestados nas unidades móveis deverão observar as normas dos 

Conselhos Federais e Estaduais de Medicina Veterinária.  

 

Art. 2º Serão contemplados neste projeto os municípios que se cadastrarem, obedecendo a 

ordem de atuação determinada pelo Estado. 

§ 1º O cronograma de atuação do projeto deverá observar a ordem de cadastramento, 

logística e, ou, a necessidade de atendimento em localidades com quadros de 

superpopulação ou epidemias de zoonoses.  

§2º As pessoas que queiram castras seus animais com este projeto, deverá comprovar que 

é pobre na forma da Lei. 

§ 3º O Estado deverá informar aos municípios contemplados a data de atuação das 

unidades móveis com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

§ 4º Serão atribuições dos municípios cadastrados:  

I – A divulgação de datas e os locais de atuação das unidades móveis;  
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II – O cadastramento de usuários e distribuição do número de senhas autorizadas pelo 

Estado.  

III – Promover campanhas educativas de conscientização sobre guarda responsável de 

animais, crimes de abandono e maus tratos, combate à zoonoses e a importância da 

castração.  

 

Art. 3º Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênios e parcerias com entidades de 

proteção animal e outras organizações não governamentais, universidades, 

estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe, para a 

consecução dos objetivos desta Lei.  

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após 90 dias, contando da data de sua publicação.  

 

 

Deputado Estadual Luciano Machado 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este Projeto de Lei tem como objetivo principal a esterilização de cães e gatos através de 

unidades móveis de castração, o chamado “Castramóvel”. O controle populacional destes 

animais evita o abandono e o enorme sofrimento que as espécies enfrentam, além de 

combater a proliferação de zoonoses nos municípios Capixabas. 

 

No artigo 225, §1º, VVI da Constituição Federal diz explicitamente que incumbe ao Poder 

Público proteger a nossa fauna e flora, vedando as práticas que coloquem em risco as 

funções sociais dos mesmos, inclusive as práticas que provoquem a extinção das espécies 

ou submetam os animais à crueldade.  
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O artigo 196 também da Constituição Federal diz que “a saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. Diante deste texto de Lei, podemos afirmar que a 

castração feita em animais é de grande relevância para que se possa reduzir as doenças que 

são transmitidas.  

 

De acordo com o artigo 24, VI e XII da Constituição Federal, compete ao Estado o controle 

do meio ambiente e a Defesa à Saúde. 

 

Esta questão é, sem dúvidas, uma questão de saúde pública, tendo em vista que a omissão 

diante deste fato expõe os animais e os próprios seres humanos a inúmeros problemas tais 

como: transmissão de zoonoses; agressões envolvendo pessoas ou outros animais e 

contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, além de algumas doenças serem 

transmissíveis, tais como a Giardíase, Leptospirose, Infecção por Estafilococos, 

Toxoplasmose, dentre outras que podem ser evitadas se estes animais forem castrados pois 

automaticamente teremos uma diminuição dos animais, visto que estes não irão mais se 

reproduzir.  

  

Cães e gatos são capazes de experimentar dor e sofrer física e mentalmente. É de nossa 

responsabilidade e do Estado protegê-los, atender a suas necessidades básicas e considerar 

seus interesses em manterem-se vivos e livres de sofrimentos. Programas de controle de 

populações caninas, como o “Castramóvel”, não podem deixar de considerar esses 

princípios fundamentais.  
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A castração nas fêmeas reduz em 90% a incidência de câncer de mama, ovários e útero, 

além de Tumor Venério Transmissível (TVT), Piometra (infecção no útero), dentre outros. 

Nos machos, previne o câncer de próstata e testículo, reduz os hormônios masculinos, 

tornando-os menos briguentos por território e disputa pelas fêmeas. Também ajuda a 

reduzir fugas e deixa a urina com menos cheiro.
1
 

 

O controle de natalidade está intimamente ligado ao controle de zoonoses, como raiva, 

leishmaniose, escabioses (sarna), verminoses incluindo giárdia e leptospirose. Isso significa 

que estamos protegendo não só os animais, como a nossa própria saúde.  

 

Entre as finalidades deste projeto, busca-se promover a conscientização da comunidade em 

relação aos cuidados necessários à criação de animais e a importância gigantesca que tem a 

castração, que é uma medida muito efetiva no auxílio à saúde pública e também uma 

importante ferramenta na garantia dos direitos dos animais. 

 

Cabe ressaltar ainda que diversos Estados e Municípios em nosso país utilizam, ou já 

utilizaram políticas semelhantes de tratamento, com efetivos resultados alcançados.  

 

Sendo assim, atentando para esta questão que envolve saúde pública e proteção aos 

animais, viemos por meio deste Projeto de Lei viabilizar o controle da reprodução das 

espécies com o “Castramóvel”, possibilitando às famílias de nosso Estado que não tem 

condição financeira, acesso a este relevante serviço, bem como os animais que vivem em 

situação de rua, para que isso melhore a qualidade de vida dos mesmos, que infelizmente 

                                                           
1
Disponível em: < https://ndonline.com.br/noticias/castracao-e-questao-de-saude-publica-mas-ainda-nao-esta-

ao-alcance-de-todos/>  
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vivem em situação de abandono. E esperamos ainda com isso conscientizar a população 

para a questão da adoção, proteção e cuidado para com os animais. 

 

 

 

LUCIANO MACHADO 

Deputado Estadual - PV 
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