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Excelentíssimo Senhor Ptesidente da Càmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos termos que tegem o art. 1.48,IV do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seja encaminhado expediente âos Excelentíssimos Senhores Senadores Âlvato Dias,
Flávio Ârns e Oriovisto Guimarães, com assento no Senado FedenlfBrasfliafDF,
soücitando empenho e apoio em apresefltar à deüberaçã.o do Congresso Nacional, um
proieto de lei alterando a Lei que regulamenta o Imposto de Renda Pessoa Física, pata
garanú a dedução no imposto para 

^s 
despesas com os sewiços prestados por Médicos

Veterinários quando da consulta e de demais procedimentos médicos feitos a animais
domésticos, em especiai de gatos e cachortos.

É o q,r" Íequer. Sala das Sessões.

Cascavel, 17 de novembro de 2021..

ç rn- &-
Policial Madril
Vereador/PSC

Justificação

Excelentíssimos Senhores Senadores.

Âptesento esta proposição legislativa com o intuito de buscar contribuir com vários
donos de cães, gatos, pássaros, entÍe ouúos animais domésticos, considerados de estimação e que
devido aos cüdados a saúde desses animais, geÍam uma despesa Íinanceira múto alta. Todos são

sabedotes que atualmente cães e gatos principalmente, se toÍnaÍâm "membÍos" da famíh4 onde em
muitos casos há a adoçáo de não um, mas vários desses animais em uma só residência. Gerando um
custo müto alto. Mas sempÍe lembrando, que gÍaça a essas famílias mütos desses animais se mântem
em condiçôes saudáveis.

Entendo que inserit os gastos com consulta e demais procedimentos médicos
veterinátios com esses animais seria uma fotma de contribut para que as pessoas que possuem essas

despesas anualmente possâm deduzir no Imposto de Renda Pessoa Física, o que jâ aiudaia em muito.

1 De acordo com pesqüsa realízada pela assistente ftnanceira virtual Olivia, os
gastos com animais de estimação (pets) cÍesceram 16190/0 entre outubro de 2020 e setembro de
2021., passando de uma média de R$ 772 por mês para R$ 237. O que nos leva a cÍeÍ que esses

valores poderiam ser tranquilamente deduzidos no Imposto de Renda Pessoa Física.

Posto isto, espero, pois, contar com a especial atençào dos Nobres Senadotes a nossâ
reivrndicação. Âguardando resposta para darmos ciência âs pessoâs que nos cobtam tais ptovidências.

1. https://valorinveste.globo.com/
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