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JUSTIFICATIVA DE PROJETO 

 

 

 

A superpopulação de animais domésticos como cães e gatos têm causado 

problemas à sociedade moderna. Há muitos animais abandonados em praticamente todas as 

cidades e a nossa não é exceção, infelizmente, apesar dos esforços do poder público e das 

organizações sociais que atuam nessa área. 

É triste saber que muitos desses animais já tiveram uma família, porém foram 

abandonados. Alguns sofreram maus tratos e irão carregar para sempre as marcas dessa 

crueldade. Ainda assim, quando vemos a reação desses seres ao contato humano, muitas vezes 

nos questionamos quem é o animal nessa história.  Nossos amigos de quatro patas só querem 

carinho, atenção e um lar bem aconchegante. 

Um animal traz vida a casa, à família e é, em geral, uma excelente maneira de 

ajudar os pequenos a aprenderem a olhar à sua volta, a cuidar de outro ser com carinho e respeito 

e até mesmo a enxergar a vida e a natureza com outros olhos - mais atentos. 

O objetivo do presente projeto é autorizar o Poder Executivo Municipal a 

permitir que feiras de doação de animais possam ser realizadas nas áreas públicas do município, 

como praças, parques, sob responsabilidade de pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, sem fins lucrativos, mantenedoras ou responsáveis por cães e gatos. 

Ao invés de comprar um amigo de quatro patas, pratique a adoção e 

compartilhe essa ideia com amigos e vizinhos. Desta forma você ajuda a retirar os animais 

abandonados da rua, onde se transformam em um problema de Saúde Pública. 

Por ser uma matéria de interesse público relevante, conto a sensibilidade de 

meus pares para a aprovação do mesmo.  
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Vereador - SD 


