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PROJETO DE LEI Nº 125/2013
Deputado(a) Jorge Pozzobom

Acresce parágrafo ao art. 11 da Lei nº 13.467, de 15 de 
junho de 2010.

Art. 1º - Ao art. 11 da Lei nº 13.467, de 15 de junho de 2010, é acrescentado o § 3º com a seguinte 
redação: 

“Art. 11 - ................................................
...............................................................
§ 3º - O documento de trânsito animal, no caso de transporte de eqüídeos, terá 6 (seis) meses de 

prazo mínimo de validade que poderá ser reduzido pelo órgão estadual de defesa sanitária animal em caso de 
comprovada ameaça de epidemia de Anemia Infecciosa Equina.” 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 

Deputado(a) Jorge Pozzobom

JUSTIFICATIVA

O legislador deve buscar o justo termo das ações para não pecar nem por falta nem por excesso. A 
situação atual de transporte de eqüídeos no Estado, especialmente quando se trata de participação em 
eventos, vem prejudicando e inviabilizando a realização de rodeios, o que fere a própria tradição gaúcha. 

Não havendo risco de epidemia1, ou pandemia2, não faz sentido o prazo reduzido para validade do 
documento Guia de Transporte Animal – GTA. É abusiva e desproporcional a multa de 100 UPFs 
estabelecida pelo Decreto nº 50.072, de 18 de fevereiro de 2013, dada a impossibilidade de se providenciar 
no curto espaço de dois meses nova GTA. Além do que, o Poder Executivo não pode valer-se do poder 
regulamentar para criar direito novo, fora ou além do estabelecido em Lei. 

Daí a necessidade do presente PL. A virtude está no meio (Virtus im médio).

Sala das Sessões, em 

Deputado(a) Jorge Pozzobom

1 doença que surge rapidamente num lugar e acomete a um tempo grande número de indivíduoss.
2 Doença epidêmica amplamente difundida. 


