CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SUBSTITUTIVO-EMENDA
No

5

AO PROJETO DE LEI N° 50/2021
(SUBSTITUTIVO)

Proíbe a realização de corridas competitivas que
promovam a exploração de cães na forma em que
menciona.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:

Art. 1° — Fica proibida, no Município de Belo Horizonte, a realização de corridas
competitivas que promovam a exploração e/ou maus-tratos a cães, independentemente
da raça e da linhagem canina, existindo ou não apostas, oferta de brindes ou promoções.
Art. 2° — É exceção ao artigo anterior, a realização de atividades esportivas e
competitivas com cães que envolvam esforço físico, desde que chanceladas por clubes
especializados e subordinados a instituições internacionalmente reconhecidas do setor.
§1° — Nas corridas permitidas por esta Lei é obrigatório o acompanhamento
presencial e a responsabilidade técnica assinada por um Médico Veterinário, que zelará
pelo bem-estar dos animais durante todo o evento.
§2° — O Médico Veterinário responsável tem total autoridade para retirar de
participação do evento quaisquer dos cães em que for detectada alguma alteração
incapacitante ou que possa desencadear consequências danosas, sejam físicas ou
psicológicas, assim como interromper o evento, caso não considere as condições seguras
ao bem-estar dos animais, ou mesmo que configurem maus tratos.
Art. 3° — Quem, de qualquer modo ou sob qualquer pretexto ou circunstância
praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais no âmbito das atividades descritas
nesta lei, estará sujeito às penalidades previstas no art. 32 da Lei Federal 9.605/98 sem
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prejuízo de outras sanções previstas nas legislações e normas federais, estaduais e
municipais aplicáveis à espécie.
Art. 4° — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 30 de maio de 2022
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JUSTIFICATIVA

As provas esportivas caninas são mundialmente consagradas como ferramentas de
promoção de bem-estar aos animais delas praticantes, tanto sob o aspecto do indivíduo
que para elas é treinado e delas participa, como também, numa esfera muito maior, a
médio e longo prazo, como dispositivos de medicina veterinária preventiva.
Ao promoverem a percepção e destaque dos indivíduos mais aptos e que as
desempenham com maior aptidão e prazer, cooperam com a seleção genética,
estimulando a utilização na reprodução desses indivíduos, o que conferirá melhoria da
saúde física e mental das gerações vindouras. Diversos genes já foram constatados e
apontados pela ciência como envolvidos em patologias, sejam de caráter muscular,
articular, neurológico e/ou comportamental. Tais provas, desde que obedeçam a preceitos
de respeito aos animais, têm sido ao longo de quase dois séculos as grandes
responsáveis por darem manutenção e promoverem a melhoria dos níveis de saúde e
bem-estar das raças que geração após geração são a elas submetidas.

Tanto as entidades cinotécnicas especializadas como os Conselhos Regionais e
Federais de Medicina Veterinária têm que necessariamente fazer parte desse processo,
para que estejam assegurados os itens de proteção e bem-estar animal, fundamentados
na ciência comportamental, ortopédica e clínica geral, deixando-se de lado os apelos
emocionais.
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