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ESTADO DO PARANIÁ
, *üirrilA MUNICIPAL DE CASCAVEL
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Institui o Selo "Âmigo dos Animais" no Município
de Cascavel.
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A Càmaru Municipal de Cascavel, Estado doParaná, aprova:

Att. 1.o Esta Lei institui o selo denominado "Àmigo dos Animais ", eÍn âmbito do Município
de Cascavel, como forma de reconhecimento público às ações de responsabiüdade social, desenvolvidas
no rntuito de contribuir p^Ía a defesa, a saúde e a melhoria da qualidade de vida dos animais.

Att.2" O Selo "Amigo dos Animais" teÍá como objetivos primordiais

I - a promoção do bem-estar animal;

II - o estímulo à convivência harmônica entte anrmais domésticos e seÍes humanos nos

espaços púbücos ou privados;

Afi. 30 O Selo "Amigo dos Animais" teÍá validade de 1 (um) arLo,^parú da sua concessão,

podendo ser revogado se houver interrupção das boas práticas de responsabilidade social animal ou
situação que viole os direitos da causa animal.

Art. 4" As pessoas jurídicas que possuírem o Selo "Âmigo dos Animais" flcam autodzadas
a reptoduzi-lo e insed-lo em seu matedai de dirrrlgação e publicidade, bem como em seus formulários e

documentos oficiais, desde que mencioflem seu pedodo de validade.

Art. 5" O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, paÍa fins de sua

efettva execução.

Att. 6" Esta lei entÍa em vigor na data de sua publicação oficial.

PaLâcioJosé Neves F 70" anivetsfuio de Cascavel.

-'Cascavel, 20 de junho de2022.
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Justificativa:

O Brasil tem a quaÍta maíor população de animais de estimação do mundol, e cada vez mais estes

passam a tet dueito assegurados pela legislação, especialmente no combate aos maus tÍâtos e abandono
aos animais. Nesse sentido, o pÍesente projeto tem poÍ objetivo reconhecer e incentrvar boas práticas
desenvolvidas poÍ Pessoas Juríücas, com forma de reconhecimento púbüco às ações de responsabilidade
social, desenvolvidas no intuito de contribuir para a defesa, a saúde e a melhoda da quaüdade de vida dos
animais.

Juridicamente, o Direito dos animais é gatantido pela Declaração Universal dos Direitos dos
Ânrmais, que foi proclamada pela Unesco em 1978, na Constituição Federal, no artigo 225,§7", inciso
VII, é vedada qualquer púttca que submeta os animais à crueldade. Também está preüsto na Lei n"
9.605/98 penas pâÍa as práticas de crimes ambientais.

Já existindo previsão Legalpara punição, é importante criarmos mecanismos paÍa incentivarmos
zs orgznizações que vào zlém, que possuem uma visão integrada, pensam na coletividade e no bem estat
dos arumais, que implica em peÍrsâÍ no Meio Âmbiente. Diversas prátcas podetão ser reconhecidas
confotme regulamentação definida pelo Poder Executivo, como exemplo estão: açôes voltadas ao bem
estat animal, doação de recursos financeiros, de bens e imóveis, de alimentação animal, de meücamentos
e procedimentos ciÍlirgicos e veterinátio, entre outÍâs.

Saüentamos, que este selo, é concedido digrtalmente, pode set u ilizado publicitadamente, não

geÍa custo ao município, também está previst^ à tempot^riedade da concessão, que podetá ser renovada
ou revogada caso as ações sejam cessadas. O ptesente reconhece as boas ptáticas aos animais, fornece
visibilidade à empresas, permite com que o consumidor conheça os projetos são desenvolvidos com
a credibiüdade iá que o selo é fornecido de acordo com regÍas definidas Público, além de ser

uma forma de incentivâÍ outras organizações, tazões pelas quais aprovaçào deste projeto.
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I Disponível em: <htçs://www.soulanimal.com.br/brasil-tem-a-4a-maior-
mundo/>
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