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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha  

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, fazendo uso 

de suas atribuições regimentais, vem mui respeitosamente a Vossa Excelência 

para requerer, cf. artigos 200 e 201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, 

expediente na forma de INDICAÇÃO, para que a Municipalidade, ouvido 

previamente o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal - CMBEA, anexe 

aos carnês ou boletos emitidos para fins da cobrança do Imposto sobre                  

a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU referentes ao exercício 

de 2020, impressão com mensagem de incentivo e código de barras           

para a doação voluntária do contribuinte ao Fundo Municipal que reúna 

os recursos destinados para a solução das questões da causa animal,             

ou seja, da defesa dos direitos e da promoção do bem estar dos animais, 

considerando, para tanto: 

 

[1] o exemplo da Prefeitura Municipal de Santo André, Município integrante da 

Região do ABCD Paulista, que adotou tal inovação a partir deste ano exercício, 

propondo uma doação no valor único de R$ 15,00 (quinze reais), e pagamento             

a partir do mês de janeiro, para início das ações com os recursos disponíveis no 

mês de fevereiro, mas, possível de ser feito até o dia 31 de dezembro de 2020; 
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[2] o objetivo da iniciativa daquela Municipalidade paulista, “ajudar em ações 

contra o abandono de cães e gatos, [promoção da] guarda responsável e saúde 

[bem estar] dos animais domésticos e silvestres”, não difere daquele visado pela 

Coordenação de Bem Estar Animal – CBEA, na estrutura da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente – SEMMA, e, sobremaneira, do Conselho Municipal de Bem-

Estar Animal – CMBEA; 

 

[3] a extensão ainda ignorada que pode alcançar o conjunto das necessidades 

das ações públicas em favor da causa animal, quando se estima que um número 

superior a trinta mil animais, dados do ano de 2016, cães e gatos na quase 

totalidade desse número, estariam abandonados na Região Metropolitana da 

Grande Vitória; ou se toma o caso dos animais resgatados pela Municipalidade, 

com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

– IBAMA, e da Polícia Militar Ambiental, de um canil abandonado localizado no 

bairro Praia de Itaparica;       

 

[4] a arrecadação de valores com a iniciativa deve aumentar na medida em que 

os contribuintes voluntários tenham a percepção e confirmem da transparência 

na aplicação dos recursos arrecadados, por meio da ampla divulgação das ações 

que aqueles viabilizem e das prestações de contas correspondentes, sendo                

essa uma preocupação dos gestores da Prefeitura Municipal de Santo André; 

 

[5] está prevista a instituição do correspondente Fundo Municipal local no âmbito  

do Projeto de Lei do Código Municipal dos Direitos e do Bem-Estar dos Animais,  

o qual, proposto pelo Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, se encontra            

sob a análise dos órgãos da Municipalidade, e teve a versão dessa última parte 

colocada  em Consulta Pública para receber as contribuições da sociedade local; 

 

[6] para a implementação da iniciativa sugerida e a produção de seus efeitos 

ainda neste ano, o Fundo Municipal dos Direitos e do Bem-Estar dos Animais, 
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como referido, poderá ter a sua instituição proposta e aprovada por meio de             

um Projeto de Lei a tratar unicamente de tal objeto, sendo a Lei correspondente 

incorporada e revogada oportunamente à aprovação do Código dos Direitos e           

do Bem-Estar dos Animais.  

   

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador  

 

 


