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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 783 /2021. 

O Vereador que apresente subscreve, após ouvido o Plenário, vem 
na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando 
a implantação de um centro de acolhimento aos animais em situação de rua, que 
proporcione a castração, alimentação e tratamento para esses animais, além de 
promover feiras e campanhas de sensibilização para a adoção e combate ao 
abandono e maus tratos. 

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2021. 

.firiffir 
Valm • . e jo a Rocha 

- Vereado 
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Secreje 	 trativu  



JUSTIFICATIVA 

Este requerimento tem como objetivo conscientizar que essa prática não pode mais ser 
tolerada na cidade de Paulo Afonso, devendo, senão, diminuir consideravelmente tal atitude 
praticada covardemente contra os animais. Uma das soluções para diminuir essa população 
de animais em situação de rua é a castração que dispõe que todos os animais devem ser 
castrados, pois é a forma mais eficaz para evitar futuros abandonos e maus tratos de seus 
descendentes. Outra solução para amenizar esse problema e proporcionar uma vida tranquila 
e digna aos animais é a adoção. Para isso se faz necessário a realização de campanhas que 
visem a sensibilização da população para a posse responsável, que se resume na ideia de, 
antes de adotar um animal, é preciso da certeza e da consciência de que se é isso mesmo o 
que deseja. 

O abandono de animais acarreta consequências também para saúde pública da sociedade em 
geral, pois muitos desses animais procuram abrigo em locais públicos, como feiras livres, 
escolas, parques dentre outros. Eles circulam nesses locais e podem vir a transmitir doenças. 
Um exemplo do exposto se deu em visita ao CEASA a pedido dos comerciantes daquela 
localidade, em conversa com os mesmos, fui informado sobre a situação que assola o Centro 
de Abastecimento de Paulo Afonso. Trata-se de vários cães e gatos que dali fazem sua 
moradia. Os animais se apossam dos corredores e box dos comerciantes. Relataram também 
que alguns são agressivos e atacam as pessoas que por ali transitam. Outro ponto alertado 
pelos marchantes é o risco de contaminação que é eminente, uma vez que os animais que 
andam livremente pelos corredores soltam pelos. Tudo isso vem fazendo com que o movimento 
caia drasticamente e assim os prejuízos sejam grandes para os comerciantes. 





Animais circulando em grandes quantidades pelas ruas da cidade, e que pode vir a causar acidentes de 
trânsito. 



Animais circulando no mercado público de Paulo Afonso. 



Os gatos do INSS 

Animais revirando o lixo no dia da coleta procurando alimento. 
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