
Câmara Municipal de Magda 
CNPJ: 59.852.012/0001-97 

 

Rua Brasil, 311 – Centro – 15310-000 – Fone/Fax:(17) 3487-1146 – Magda-SP 
www.camaramagda.sp.gov.br    –    e-mail: camarademagda@gmail.com 

________________________________________________________________ 
 

 
 

INDICAÇÃO Nº 26, DE 2015. 
 

Ver. José Artur Alegria indica ao Chefe do Executivo Municipal de Magda, 
na forma regimental, determinar ao setor competente da municipalidade a 
possibilidade de enviar de projeto de lei à Câmara Municipal estabelecendo no 
âmbito do município de Magda, sanções e penalidades administrativas para 
aqueles que pratiquem maus tratos aos animais e dá outras providências. 

  
JUSTIFICATIVA 

 

É fato que existe em todas as esferas de poder (federal, estadual e até 
municipal) leis que defendam a causa animal e punam àqueles que causam maus tratos aos 
mesmos. Inclusive, o código penal brasileiro, trata deste assunto com sanções que variam de 
multa, até reclusão. Logo, cabe ao município criar a sua própria legislação contra as pessoas que 
cometem maus tratos aos animais, uma vez que nossa cidade sofre constantemente com 
abandonos e, até mesmo, casos de maus tratos. É sabido por todos que nossa cidade tem tido um 
aumento considerável de animais abandonados, o que pode acarretar, inclusive, problemas de 
zoonoses aos munícipes. Tais animais, seres irracionais, não possuem consciência de seus atos, 
tendo como tutores os seres humanos, e nestes, depositam todo seu carinho sem pedir nada em 
troca, recebendo, muitas vezes, sem desejar, o desprezo e a violência do responsável. Quem 
agride um animal está a um passo de agredir um ser humano. É de suma importância entender 
que devemos não apenas evitar o sofrimento dos animais, mas tentar impedir de todas as formas 
que estes venham a sofrer pelas nossas mãos, “Todo homem civilizado tem o dever de não 

causar e de impedir, pelos meios de que dispuser, que seja causado sofrimento aos animais. 

Nem se argumente que, faltando tempo e meios para se resolverem os problemas de milhões de 

seres humanos, não se justifica a preocupação pelos seres não-humanos.” (J. Nascimento 
Franco).  Trata-se de uma proposta que não acarretará prejuízo ao Executivo, uma vez que já há 
no município setores competentes encarregados de desenvolver fiscalização. 

 
Câmara Municipal de Magda, 10 de novembro de 2015. 
 

 

Assinado no original 
VER. JOSÉ ARTUR ALEGRIA 

 
 
 

 
 
 
 

 


