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Combate a maus-tratos fez leis avançarem
comissão foram renovados 
para o biênio 2017-2018; ao 
final deste ano, ela apresen-
tará seu relatório final.

Agora, com a sistemati-
zação dessas e outras infor-
mações no site Políticas Pú-
blicas, ativistas dos direitos 
dos animais terão acesso a 
um conjunto compilado de 
informações que poderá au-
xiliar o embasamento de suas 
demandas. Assim, poderão 
participar ainda mais do co-
tidiano da ALMG, em busca 
de novas conquistas. A parti-
cipação pode começar já pelo 
Portal, com o envio de suges-
tões e críticas, por meio do 
Fale com a Assembleia.

animais na ALMG foi o de-
bate público A Legislação de 
Proteção aos Animais, reali-
zado em novembro de 2013. 
Foram discutidos os gargalos 
e as omissões da legislação. 
Ativistas da proteção animal 
se mobilizaram e, a partir daí, 
se tornaram mais presentes 
na ALMG.

Em 2014, audiências pú-
blicas sobre assuntos de inte-
resse desse grupo foram rea-
lizadas na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável. Esse trabalho 
culminou, no ano seguinte, 
com a instalação da Comissão 
Extraordinária de Proteção 
dos Animais. Os trabalhos da 

norma tramitou na ALMG na 
forma do Projeto de Lei (PL) 
1.132/15 e, entre as suas de-
terminações, está a proibição 
da eutanásia de animais para 
fins de controle populacional.

Na mesma linha, a Lei 
22.231, de 2016, que trami-
tou como Projeto de Lei (PL) 
2.856/15, trata da prática de 
maus-tratos contra animais 
no Estado e especifica puni-
ções para infratores. O texto 
apresenta um rol de atos con-
siderados como maus-tratos, 
que podem ser quaisquer 
ações ou omissões assim ates-
tadas por médico veterinário.
Debate – Um dos seus mar-
cos iniciais na defesa dos 

Uma das vitórias mais recen-
tes foi a aprovação do Projeto 
de Lei (PL) 2.844/15, que proí- 
be o uso de animais para de-
senvolvimento, experimento 
e teste de perfumes e produ-
tos cosméticos e de higiene 
pessoal. A proposta chegou 
a ser vetada pelo governa-
dor Fernando Pimentel, mas 
o veto foi derrubado e, em 
julho deste ano, a Lei 23.050, 
de 2018, foi promulgada.

Quando o assunto é ani-
mais domésticos, um passo 
importante foi dado com 
a Lei 21.970, de 2016, que 
trata da proteção, identifica-
ção e controle populacional 
de cães e gatos no Estado. A 

segurança pública.
Foi para ajudar a ultrapas-

sar essa barreira que a ALMG 
deu mais esse passo, ao reunir 
todas as informações sobre o 
assunto. O compromisso do 
Parlamento mineiro com a pro-
teção dos animais tem crescido 
nos últimos anos, e muitas con-
quistas já foram alcançadas.

responsáveis por executar e fis-
calizar essas políticas são mui-
tos. Enquanto o ministério e as 
secretarias de Meio Ambiente 
atuam em algumas questões, 
a criação, em 2013, de uma De-
legacia Especializada de Investi-
gação de Crimes Contra a Fauna 
de Minas Gerais explicita a rela-
ção da temática com a área da 

de forma a auxiliar ambas. Ele 
pode, por exemplo, criar áreas 
protegidas para preservar a fau-
na silvestre ou estabelecer dire-
trizes para o manejo de animais 
domésticos ou em situação de 
rua em ambientes urbanos. 

Essa não é a única fragmen-
tação das políticas de proteção 
aos animais. Também os órgãos 

Pautas que tratam de proteção 
aos animais têm ganhado cada 
vez mais espaço na atuação da 
Assembleia de Minas, o que le-
vou a conquistas, recentemen-
te comemoradas por defenso-
res da causa, como a proibição 
do uso de animais em testes 
de cosméticos e produtos de 
higiene pessoal (Lei 23.050/18). 
Nessa trajetória, a inclusão do 
tema no hotsite Políticas Pú-
blicas, mantido no Portal da  
Assembleia, é mais um avanço.

A proteção aos animais 
abrange tanto pautas relativas 
à fauna silvestre como aque-
las que tratam de animais 
exóticos, domésticos ou em 
situação de rua, o que foi um 
dos desafios para o trabalho 
de sistematização realizado 
pela equipe da Assembleia.

Enquanto a legislação que 
trata da fauna silvestre está cir-
cunscrita ao âmbito federal, a 
que regula questões ligadas aos 
animais domésticos é de âmbi-
to predominantemente muni-
cipal. O governo estadual atua 

Site Políticas Públicas, da ALMG,
reúne dados sobre proteção animal

Pollyanna Maliniak

A defesa dos animais ganhou espaço na pauta do Legislativo mineiro
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Exposição educativa Nós somos o trânsito (Galeria de Arte) – Mostra do 

DEER e parceiros em comemoração à Semana Nacional do Trânsito
8 horas 

• Ação educativa pela Semana Nacional do Trânsito (Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira) – apresentações artísticas, atividades para 
crianças e simulação de acidente e resgate de vítima de trânsito

9h45
• Comissão de Segurança Pública (Apac de Sete Lagoas) – visita para obter 

informações sobre saídas do interno Marcos Valério Souza, especial-
mente quanto à autorização prévia, motivação dos atos, datas, horários 
e finalidades

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório) 
– debater, com a presença de convidados, os direitos da pessoa com 
deficiência, conforme a Lei Federal 13.146, de 2015, nas comemorações 

do Dia Nacional das Pessoas com Deficiência
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – debater, com a presença 

de convidados, a proibição de os policiais militares estacionarem seus 
veículos particulares nas unidades da PMMG, caso tenham propaganda 
eleitoral afixada

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar proposições da comissão

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho I) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – ceramista Erli Fantini
 1h Segunda Musical – Ana Luzia Pimenta e Duo Ankh
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (10/7/2018) – debate 

reportagens envolvendo suposto aparelhamento da Polícia 
Civil 

 5h Palestra – Governança de políticas públicas, com Leonardo 
Ladeira 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Tribuna Livre – Segurança: desafios do novo governo
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Compacto de Comissões
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – 15 anos do Código Civil

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 13h55 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Tribuna Livre – Segurança: desafios do novo governo
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – 30 anos do SUS
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Memória e Poder – ceramista Erli Fantini
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA
PL 4.828/17

Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

TV ASSEMBLEIA


