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JUSTIFICATIVA DE PROJETO 
 

 
A proteção aos animais no Brasil está tutelada pela Constituição Federal, 

em seu artigo 225, bem como por leis infraconstitucionais. No campo ético, o respeito 

aos direitos dos animais também é incontestável, porém do ponto de vista cultural e 

social, há muito ainda a ser realizado.  

Atualmente as lutas sociais pela aprovação de leis de proteção e bem-estar 

animal se intensificaram e os deveres de proteção animal estão se tornando cada vez 

mais uma questão pública. Desta forma, a postura diante da questão dos animais 

tornou-se não somente um problema envolvendo valores morais, mas também valões 

políticos, sendo uma questão pública, em todo mundo, em função da exigência social 

por legislações que protejam e amparam as necessidades dos animais e da sociedade 

por ações que efetivem obrigações do poder político.  

O presente projeto, visa instituir no município uma semana de discussões 

sobre as políticas públicas voltadas à defesa, proteção e bem-estar animal. 

Atualmente o futuro de animais abandonados e pessoas de baixa renda é incerto, pois 

faltam políticas voltadas à causa.  

Todos sabemos da importância da castração para evitar as proliferação e 

superpopulação de animais de rua, consultas de animais sob tutela de protetores e 

protetoras que fazem trabalhos voluntários por amor aos animais, fiscalização de 

denúncias de maus – tratos e educação e conscientização da população em relação 

aos cuidados com os animais.  

Apesar de todos os esforços e dos protetores e ONG’s de proteção e 

cuidado animal, grande parte da população está restrita a velhas crenças e ao senso 

comum. Assim, saber a importância das políticas públicas no âmbito governamental, e 

como ter consciência do impacto de suas ações na sociedade, enquanto cidadão, são 

medidas necessárias para um futuro melhor.  

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

de meus pares para a aprovação do mesmo.  
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