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PROJETO DE LEI Nº 098-01/2021 
 

Cria o Programa “Cachorródromo – Espaço 
Público para Cães”, no Município de 
Estrela/RS.  

 
Art. 1º Fica criado, no Município de Estrela, o Programa “Cachorródromo - 

Espaço Público Para Cães”. 
 
Art. 2° São objetivos do programa: 
I – ter um espaço físico em Estrela exclusivo para cães; 
II – fomentar a prática de hábitos saudáveis dos animais de estimação; 
III – promover o bem-estar animal; e 
IV – promover a interação entre cachorros e seus respectivos donos. 
 
Art. 3º Para fins de atingimento dos objetivos elencados no art. 2º, poderão ser 

adotadas as seguintes medidas: 
I – instalação de “cachorródromo” em áreas públicas ou privadas; 

   II - promoção de eventos para incentivar a adoção responsável de animais; e 
III – parcerias entre Poder Público e iniciativa privada. 
 
§ 1º Considera-se “cachorródromo” área cercada destinada ao lazer de 

cachorros e seus donos, com ou sem equipamentos de recreação específicos para 
tais atividades. 

 
§ 2º No espaço delimitado para o “cachorródromo” será permitido o trânsito de 

cães sem a utilização de guia da coleira. 
 
§ 3º É proibida a entrada e a permanência no “cachorródromo” de animais: 
I – mordedores viciosos; 
II – perigosos; 
III – no período do cio; e 
IV – portadores de moléstias infectocontagiosas. 
 
Art. 4° O Poder Executivo regulamentária esta Lei, mediante Decreto. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 25 de agosto de 2021. 

 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

        César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 25 de agosto de 2021. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 098-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 098-01/2021, que cria o Programa “Cachorródromo – Espaço Público 
para Cães”, no Município de Estrela/RS). 

O presente projeto origina-se da indicação n°01/2021, da 
vereadora Tiane Ruschel Cagliari e do vereador João Agostinho Braun, e prevê a 
criação do “cachorródromo”, que se trata de um ambiente todo cercado, ao ar livre, 
composto por brinquedos nos quais os animais possam se exercitar e gastar energia, 
correr livre de coleira e interagir com outros cães. 

Esses espaços para cães nada mais são do que uma 
contribuição na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos estrelenses, melhorias 
essas, que já foram conquistadas em outras cidades, como Porto Alegre/RS, 
Cachoeirinha/RS, Santa Cruz do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, Rio de 
Janeiro/RJ, Jundiaí/SP, Salvador/BA, Vitória/ES e Blumenau/SC. 

O Programa “cachorródromo” procura trazer lazer e 
recreação entre humanos e cães, além de proporcionar a saúde e a qualidade de vida 
aos humanos, bem como irá beneficiar os animais (cães), uma vez que, os exercícios 
diários são importantes para a saúde dos cachorros, sendo um dos fatores de grande 
influência sobre a expectativa de vida do animal. Resultados positivos que deixam 
seus tutores felizes, pois a prevenção é a melhor forma de evitar doenças e 
consequentemente futuras despesas veterinárias 

Portanto, o encontro de humanos e cães nesse espaço 
será benéfico para os dois, sendo incentivo para que os moradores saiam de suas 
residências livres de preocupação, podendo deixar seus animais soltos e interagir com 
outras pessoas, enquanto seus cães brincam nos locais destinados a eles. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


