
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 
 
Rua Paraíba, 163 – Centro – CEP: 86.300-000 – Tel. (43) 3523-1562 – e-mail: cmcp@cmpcp.pr.gov.br – Cornélio Procópio–PR. 

 
PROJETO DE LEI N° 037/2021 

DATA: 30/08/2021 
 
 

 

SÚMULA: Acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 99/2017, 
com o objetivo de aprimorar a legislação, visando coibir maus-
tratos aos animais, tornando a punição mais rígida e efetiva.  
 

A CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO, 

Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte: 

 

  L E I 

 

Art. 1º- Acrescenta os seguintes parágrafos ao artigo 5º da Lei 
Municipal nº 099/17, passando a vigorar com as seguintes redações: 
“Art. 5º ... 
§1º - Em caso da constatação de condição mínima para manutenção do(s) animal(is) sob a guarda do 
infrator, fato este constatado no ato da fiscalização pela autoridade competente, fica autorizada ao 
município a remoção deste(s), com o auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da 
aplicação de advertência ou multa.  
§2º - Para os efeitos desta lei , será considerada falta de condições mínimas a constatação de animais 
com feridas expostas, desnutridos, presos em correntes com menos de 02 (dois) metros, com tumores, 
sangramentos e outras condições previstas no art. 1º. 
§3º - O proprietário do animal encontrado em uma das situações descritas no parágrafo anterior, 
perderá, definitivamente, sua guarda, posse ou propriedade, além de ser imediatamente denunciado 
às autoridades policiais do município e perderá a licença de condução de veículo de tração animal 
prevista no art. 141, §1º do Código de Trânsito Brasileiro;  
§4º - Caberá ao Município recolher o(s) animal (is) em local específico, bem como destiná-lo(s) para 
adoção. 

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

 

Cornélio Procópio, 30 de Agosto  de 2021. 

 
 
 
 

Fernando Vanuchi Peppes      Odair Matias 
Vereador - PMDB       Vereador – CIDADANIA 
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Exposição de Motivos: 
Senhores vereadores, 
 

O reconhecimento da natureza própria dos animais enquanto 
seres vivos sensíveis, bem como a necessidade de medidas vocacionadas para a sua proteção e 
salvaguarda face a atos de crueldade e maus-tratos infligidos pelos seus donos ou terceiros ,tem vindo 
a recolher um consenso cada vez mais alargado nas sociedades contemporâneas.  

Atualmente, no plano jurídico-civil, os animais são submetidos 
ao mesmo tratamento das coisas, não se prevendo qualquer especial previsão que acautele o distinto 
tratamento que a sua natureza de seres vivos sensíveis justificaria.  

O debate público em torno desta matéria não é recente e, quanto 
a este ponto, mobiliza um consenso cada vez mais alargado no plano filosófico, cultural e jurídico 
(em especial no quadro do Direito Comparado).  

Este projeto de lei tem como objetivo criar mecanismos de 
punição para aqueles que praticarem maus-tratos , ferir, mutilar animais, deixá-los sem alimentação 
ou cuidados, com o intuito de que o mesmo percam a posse, guarda ou propriedade do animal , além 
de serem formalmente denunciados à autoridade policial. 

Para que se evite mais agressões aos animais, como 
cotidianamente noticiadas, é que se pede o apoio dos Nobres Vereadores na aprovação deste projeto.  
 
 

Cornélio Procópio - PR, 30 de Agosto  de 2021. 

    
 
 
 

Fernando Vanuchi Peppes      Odair Matias 
Vereador - PMDB       Vereador – CIDADANIA 
 

 
 

 


