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VEREADORA LOURDES SPRENGER (MDB) – Comunicação de 

Líder: Ver. Paulo Brum, que preside esta sessão na Câmara; 

vereadores, vereadoras, é importante o tema, cumprimento as 

guardiãs bibliotecárias que estavam aqui e nos antecederam. Eu 

aproveito esta oportunidade para falar também sobre uma temática 

que envolve o ensino e, claro, não há ensino sem livro e não há 

ensino sem leitura. Falo sobre o ensino em respeito aos animais, do 

bem-estar, da proteção e defesa da causa animal. Na terça-feira 

passada foi aprovado o projeto de lei de autoria do meu amigo e respeitado médico 

veterinário, deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni, que por vários anos presidiu o 

Conselho Regional de Medicina Veterinária no Rio Grande do Sul, com gestão 

reconhecida. Este projeto de lei que vai para sanção institui um programa de educação e 

ensino para posse responsável de animais domésticos nas escolas da rede estadual de 

ensino no Estado do Rio Grande do Sul. Embora no âmbito estadual, esse ensino será 

aplicado junto às crianças e adolescentes de escola em Porto Alegre e isso preocupa, 

pois está aberta a possibilidade do ensino de princípios e conselhos por nós já 

considerados superados. Há vários anos não citamos posse responsável tratando-se de 

animais e substituímos por guarda responsável, com previsão na Lei Municipal nº 694/12. 

E não se trata apenas de aspecto semântico das palavras, vai muito além do que utilizar-

se posse que vem de “possuir algo”. Não se trata apenas de preferirmos o termo guarda 

que nos mantém cientes de que somos tutores e responsáveis pelos animais que estão 

ao nosso lado; trata-se, sim, de que a própria legislação estadual sobre o meio ambiente 

foi recentemente atualizada. Nos artigos 216 e 217 do Código Estadual do Meio 

Ambiente, Lei nº 15.434 que trata de animais domésticos de estimação. No art. 216 está a 

definição de nossos mascotes “como seres sencientes, capazes de sentir sensações e 

sentimentos de forma consciente”. Ainda que seja vedado o seu tratamento como coisa, 

portanto, se animais domésticos de estimação não podem mais ser tratados como coisa, 

não podem também serem objetos, do que concluímos e podemos afirmar que animais 

domésticos no Rio Grande do Sul, a partir da vigência do Código Estadual do Meio 

Ambiente, em janeiro do ano passado, não podem ser objetos ou bens de posse. O 

parágrafo único, do art. 217, aborda penalidades para quem abandona animais 

domésticos de estimação em via ou praça pública, com intenção de pôr fim a sua guarda. 
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O projeto aprovado na Assembleia prevê a possibilidade de parcerias de ensino com a 

Prefeitura e também escolas municipais de Porto Alegre. Também saliento que o 

Conselho Federal de Medicina Veterinária – Regional do Rio Grande do Sul, tem adotado 

a prática de guarda responsável de animais, o que é facilmente encontrado por meio da 

navegação nos conteúdos nos sites desses conselhos. Por fim, entendo que profissionais 

da biologia estão capacitados para o ensino da guarda responsável de animais. Assim, 

estou encaminhando esta manifestação ao deputado, autor, para que possa avaliar a 

adequação do projeto de lei em questão, antes que entre em vigência. Obrigada. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 

 


