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PROJETO DE LEI N. .3 L / 2021 

"DISPÕES SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE 
RIO VERDE - COMPARV, QUE ESPECIFICA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

Art. 11  - Fica criado o Conselho Municipal de Proteção aos Animais - 
COMPARV, órgão consultivo e deliberativo, com o objetivo de desenvolver 
medidas de proteção dos animais, quer sejam eles de grande ou pequeno porte. 

Art. 20-  O COMPARV será constituído por 9 (nove) membros, com o mandato de 
02 (dois) anos, permitida uma recondução, sendo escolhidos mediante votação 
secreta, a saber: 

1 - 1 (um) representante indicado pelo setor de controle de Zoonoses da 
Prefeitura Municipal de Rio Verde; 

II - 1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente; 

ifi - 1 (um) representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária; 

IV - 1 (um) representante de associação que tenha representatividade junta ás 
clínicas veterinárias de Rio Verde; 

V - 1 (um) representante do Ministério Público com atuação junto ao centro 
de Apoio Operacional ás Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente; 
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VI - 1 (um) representante de uma das Universidades com sede no Município, 
que disponha do Curso de Medicina Veterinária; 

VII - 1 (um) representante da Câmara de Vereadores de Rio Verde-GO; 

VIII - 2 (dois) representantes de entidades associativas que tenham por objeto 
a proteção dos animais. 

§ 1° A forma de indicação das entidades acima mencionadas, que estiverem 
inscritas no conselho, dar-se-á através de eleição em assembléia geral. 

§ 2° Podem ainda serem convidadas a participar, sem direito a voto 
deliberativo, pessoas ou entidades cuja presença e colaboração sejam 
consideradas necessárias para a execução das metas do conselho. 

Art. 31— Compete ao Conselho Municipal de Proteção aos Animais: 

1 - desenvolver um cronograma anual de atividades a serem realizadas, 
visando à proteção dos animais, dentre elas, obrigatoriamente, a campanha 
anual de vacinação e esterilização; 

II - promover programa de educação continuada de conscientizaçâo da 
população a respeito da propriedade responsável de animais domésticos, 
podendo, para tanto, contar com parcerias de entidades de proteção animal e 
outras organizações não governamentais, universidades, empresas públicas 
e/ou privadas, nacionais ou internacionais e entidades de classe ligadas aos 
médicos veterinários; 

ifi - promover trimestralmente o programa de doação de animais capturados 
nas ruas; 

1V - campanhas no Município para que os animais não sofram maus tratos e 
não sejam vítimas de violência; 

V - elaborar anualmente um relatório das atividades desenvolvidas. 

Art. 4° - As funções de membro do conselho não serão remuneradas, sendo 
consideradas como serviço público relevante. 



Art. 5° No prazo máximo de 90 (noventa) dias após sua instalação, o Conselho 
de Proteção aos Animais elaborará o seu regimento interno, que deverá ser 
homologado por decreto. 

Art. 60  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 
GOIÁS, 10 dias do mês de abril de 2021. 

Sérgio Comes de Sonsa 
Vereador - BEM 
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JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 

E demais Vereadores, 

Trata-se de Projeto de Lei que "DISPÕES SOBRE A CRIAÇÃO Do 
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIO 
VERDE - COMPARV, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

A presente propositura fundamentou-se na estreita relação entre homens e 
animais e na indissociável correlação entre bem-estar animal e saúde pública, para 
o que se faz necessário viabilizar instrumentos e meios efetivos de implementação 
de projetos, programas e ações destinados ao controle animal, promoção do bem-
estar e adoção de medidas de prevenção de zoonoses e demais agravos, visando 
aperfeiçoar serviço essencial ao bem-estar comum e da sociedade rioverdense. 
Pretende-se definir uma política pública em defesa dos direitos animais e, com 
isso, proteger também a saúde dos munícipes, haja vista que há uma carência e 
uma lacuna de ordem legal na esfera da municipalidade, tomando-se 
imprescindível tal iniciativa. As condutas que representam maus-tratos e crueldade 
aos animais devem estar amplamente expostas em dispositivos de ordem legal, de 
maneira que se possam eliminar definitivamente falhas que impedem a sua 
repressão e combate a estas práticas. Este é um instrumento através do qual se 
poderá agir em favor dos animais de maneira democrática, pois é composto de 
membros advindos de diversos segmentos da sociedade civil como entidades 



Av. José Walter, Qd. 24, Residencial Interlagos - Rio Verde - Goiás 
Caixa Postal: 310 CEP 75.908-740 - Fone: 

(M~~S_SEU

www.rloverde.gojegbr 

 

protetoras dos animais, conselhos, estudiosos, técnicos e de membros 
representantes do poder público. 

Pelo exposto, solicitamos parecer favorável e aprovação, por todos Nobres 
Vereadores que integram essa Casa de Leis. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 
GOIÁS, 10 dias do mês de abril de 2021. 
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Sérgio Gomes de Sousa 
Vereador - DEM 


