
JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de lei que ora se apresenta para apreciação e análise desta 

Egrégia Casa Legislativa visa instituir o Dia Municipal do Protetor de 

Animais de São Leopoldo e dá outras providências.  

O Dia Mundial dos Animais é comemorado no dia 4 de outubro, e na 

mesma data em várias cidades do Brasil comemora-se o Dia Municipal 

dos Protetores de Animais. 

Essa data possui como referência o nascimento de São Francisco de 

Assis, o padroeiro da ecologia, e conhecido por ser um grande protetor 

de animais.  

Com esse projeto de lei, a data passará a constar no calendário de 

eventos do Município, como forma de reconhecer a contribuição dos 

protetores de animais, pois eles exercem um papel de agentes de 

proteção de animais no âmbito municipal.  

Além disso, os protetores de animais colocam nesse trabalho 

voluntário: boa vontade, amor, espaço físico, tempo, recursos 

humanos e financeiros, etc.  

E também organizam individualmente ou coletivamente ações para 

proteger, cuidar, conscientizar e resgatar os animais em condições de 

maus-tratos e abandono em São Leopoldo 

 Portanto, nada mais justo realizar a celebração dessa data, através 

desse projeto de lei, que garante o reconhecimento público e 

institucional das atividades dos protetores de animais em nossa 

cidade. 

  

 

São Leopoldo, 29 de Novembro de 2019. 

 

 

 

JÚLIO GALPERIM 

Vereador do PSD 



  

PROJETO DE LEI Nº___ 

 

Institui o Dia Municipal do Protetor 

de Animais e dá outras providências. 

 

No uso das atribuições que nos confere o Regimento Interno desta Casa, 

estamos submetendo à apreciação do Plenário o seguinte projeto de lei:  

 

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Municipal do Protetor de Animais”, que 

será celebrado anualmente no dia 04 de Outubro, com objetivo de 

conscientizar a população sobre a importância das atividades dos 

protetores de animais de São Leopoldo. 

 

Art. 2º - Ficam estabelecidos como serviços de utilidade pública no 

Município, as ações e projetos desenvolvidos, sem fins lucrativos, pelos 

protetores de animais em prol da proteção, cuidado, conscientização e 

resgate dos animais abandonados e maltratados no âmbito municipal. 

 

Parágrafo 1º - Fica caracterizado como protetor dos animais de São 

Leopoldo toda pessoa física ou entidade sem fins lucrativos que 

desempenham as atividades previstas no art. 2ª desta Lei. 

 

Parágrafo - 2º A referida data passará a constar no calendário de 

eventos do Município. 

 

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

 

Art. 4° - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

São Leopoldo, 29 de Novembro de 2019. 

 

 

JÚLIO GALPERIM 

Vereador do PSD 

 


