


 

 

 

 

 

 

Projeto   de  Lei   nº 018/2021 

 
EMENTA: “DISPÕE QUE OS AGRESSORES QUE 

COMETEREM CRIME DE MAUS-TRATOS ARQUEM COM 
AS DESPESAS DO TRATAMENTO DO ANIMAL 
AGREDIDO, NA FORMA QUE ESPECIFICA”.  

 

  
SENHORES VEREADORES 

 

            APRESENTAMOS À CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE: 

 

    

   ARTIGO 1º: Fica determinado que, nos crimes de maus-tratos 

cometidos, no âmbito do município de Jardinópolis, as despesas de assistência veterinária e 

demais gastos decorrentes da agressão serão suportados pelo agressor, na forma do Código 

Civil. 

   ARTIGO 2º: O agressor ficará obrigado, inclusive, a ressarcir a 

Administração Pública Municipal de todos os custos relativos aos serviços públicos de 

saúde veterinária prestados para o total tratamento do animal. 

 

   ARTIGO 3º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

   Jardinópolis, 13 de Agosto de 2021. 

 

            (assinado eletronicamente)            (assinado eletronicamente) 

Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá)    José Eduardo Gomes Júnior – Fofo 
    Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis – SP      Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 

 

 

            (assinado eletronicamente)            (assinado eletronicamente) 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos     Marli Rodrigues Violante Pegoraro 
Vereadora - Câmara Municipal de Jardinópolis – SP      Vereadora - Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
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JUSTIFICATIVA 

 
   Tem o presente Projeto de Lei o objetivo de determinar que, nos 

crimes de maus-tratos cometidos, no âmbito do município de Jardinópolis, as despesas de 

assistência veterinária e demais gastos decorrentes da agressão sejam suportados pelo 

agressor, na forma do Código Civil, obrigando o agressor inclusive a ressarcir a 

Administração Pública Municipal de todos os custos relativos aos serviços públicos de 

saúde veterinária prestados para o total tratamento do animal. 

 

   Visamos assim cumprir com o dever do Estado de zelar pelo bem-

estar animal. Além da responsabilização criminal, é necessário responsabilizar o agressor 

pelos danos decorrentes de seu ilícito. 

 

   Não podemos nos esquecer que o Estado deve atuar de modo 

multifacetado, na educação, na conscientização e sendo sancionador. Não se pode esperar, 

apenas, que cada ser humano, que cada consciência, faça o seu papel no respeito da 

dignidade animal. 

  

   Por estas razões, conto com esta Casa Legislativa, sempre sensível 

aos interesses da comunidade, e com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para 

aprovação do presente projeto. 

 

   Jardinópolis, 13 de Agosto de 2021. 

 

            (assinado eletronicamente)            (assinado eletronicamente) 

Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá)    José Eduardo Gomes Júnior – Fofo 
    Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis – SP      Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 

 

 

            (assinado eletronicamente)            (assinado eletronicamente) 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos     Marli Rodrigues Violante Pegoraro 
Vereadora - Câmara Municipal de Jardinópolis – SP      Vereadora - Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
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13 ago 2021, 10:52:48 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-
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e0a509d9132a. Data limite para assinatura do documento: 12 de setembro de 2021 (10:43).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

13 ago 2021, 10:52:51 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

gustavosaba@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Luiz Gustavo de Sousa e CPF 181.168.838-10.

13 ago 2021, 10:52:51 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
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validação do signatário: nome completo José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.

13 ago 2021, 10:52:51 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-
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dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
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dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 288.926.578-10. IP:
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joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:
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