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Egrégio plenário, 

Considerando, que a crise gerada pela pandemia do coronavírus, 

causou efeitos graves na economia, impactando todos os setores, em especial 

projetos sociais, como o trabalho voluntário na causa animal, reduzindo as 

receitas oriundas de doações e de recursos próprios que mantem as ONG's e a 

atividade dos protetores independentes da cidade; 

Considerando, que o Projeto Tampinha Solidária, que era gerido pelo 

Fundo Social de Solidariedade para compra e distribuição de ração para 

protetores cadastrados, está suspenso temporariamente por conta da dificuldade 

em separação para venda do material recolhido pela campanha, por conta do 

risco de contaminação com COVID-19; 

Considerando, que a pandemia vem agravando também o número de 

abandonos de animais no mundo todo, chegando a alarmantes 70% de aumento; 

Considerando, que o trabalho de protetores de animais é totalmente 

voluntário e por amor, são pessoas que tiram do próprio bolso os recursos para 

cuidados e manutenção dos animais que resgata; 

Considerando, que a legislação diz que é dever do Estado o cuidado 

com a fauna e flora, também dos animais errantes que perambulam pelas ruas, 

por isso há que se ter o reconhecimento pelo trabalho de todos aqueles que 

desempenham voluntariamente essa função, também porque não se investe o 

suficiente em prevenção, educação e punição da sociedade, que prefere o crime 
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de abandonar, fugindo de sua responsabilidade e criando um problema para os 

animais e para quem se preocupa com seu bem estar: 

Considerando, que pode se fazer parcerias com mercados, petshops 

e demais comércios do ramo, para ajudarem nessa doação para distribuição de 

ração com doações de rações a vencer, pacotes danificados que não poderiam 

ser colocados em prateleira, e outros tipos de avarias que estejam boas para 

consumo; 

Considerando, que a medida é necessária para garantir a 

manutenção. de forma digna, de animais abandonados, tutelados por ONG's e 

protetores independentes. 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que se digne a 

Vossa Excelência a determinar ao setor competente desta Municipalidade, a 

criação de um Projeto de Lei para instituir o programa emergencial de 

auxilio proteção animal durante a pandemia do coronavirus em Mogi das 

Cruzes. 

Isto posto. sendo atendida a presente Indicação, certamente Vossa 

Excelência ajudará a amenizar os danos e a fome que o abandono provoca na 

vida dos animais e dos protetores. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 29 de março de 2021 

FERNA DA MORENO 

Vereadora — MDB 
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MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI N° DE 2021 

Institui o programa emergencial de auxílio 

proteção animal durante a pandemia do 

corona vírus em Mogi das Cruzes e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DE MOGI DAS CRUZES DECRETA, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Institui o programa emergencial de auxílio proteção animal 

durante a pandemia do coronavírus em Mogi das Cruzes, com o objetivo de 

promover a distribuição de ração para animais à Protetores Independentes e/ou 

Organizações da Sociedade Civil estabelecidas na circunscrição do Município 

de Mogi das Cruzes, em virtude da emergência em saúde pública decorrente da 

pandemia causada pela Covid-19. 

Parágrafo único. O benefício previsto neste artigo é estendido a 

tutores de animais comunitários cadastrados, que comprovarem necessidade. 

Art. 2° Caberá ao Município de Mogi das Cruzes, através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria de Saúde e do Fundo 

Social de Solidariedade, a distribuição de forma organizada e estruturada de 

ração para animais, fornecendo o apoio administrativo, técnico e operacional, 

determinando os critérios de recebimento, e fiscalização a ser exercida. 
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Art. 3° A distribuição de ração de que trata o art. 1° será realizada 

enquanto estiver vigente a declaração de emergência em saúde pública 

decorrente da Covid-19 e será encerrada 03 (três) meses após a cessação 

desse. 

Art. 4° Participará das equipes de recebimento e distribuição, sempre 

que possível, pelo menos um profissional legalmente habilitado a aferir e atestar 

que os produtos e gêneros alimentícios se encontram em condições apropriadas 

para o consumo. 

Art. 5° Para a execução desta Lei o Poder Executivo poderá firmar 

convênios ou parcerias com outras instituições públicas e/ou privadas. 

Art. 6° As despesas com a execução da presente Lei correrão por 

conta de verba orçamentária própria, suplementada se necessário. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Mogi das Cruzes, 29 de março de 2021. 

CAIO CÉSAR MACHADO DA CUNHA 

PREFEITO MUNICIPAL 

(Indicação de anteprojeto de lei: Vereadora Fernanda Moreno) 



Abandono de animais bate recorde na pandemia e 
problema não é só brasileiro 

Com a pandemia, abandono de animais tornou-se um problema ainda mais grave - e não só no Brasil 
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André Marchina 
Gonçalves 

Colaboração para Nossa, em Murcia (ESP) 

U.4nUká 

Logo que o "confinamento" começou no Brasil, urna rara boa noticia chegou nas ONGs que 

cuidam de animais abandonados e centros de controle de zoonoses. Com mais tempo em casa, 

pessoas passaram a procurar os centros de adoção para buscar um novo companheiro para o 

isolamento. Assim, nos primeiros meses de pandemia, a procura por adoção de cães e gatos 

aumentou. 



Além do sofrimento a que são submetidos, os animais abandonados representam uma série de 

problemas para a saúde pública, já que podem transmitir zoonoses como raiva, esporotricose, 

leishmaniose e leptospirosc. Isso sem contar nos problemas como acidentes de trânsito, sujeira, 

ataques a pessoas, entre outros. 

O perfil de abandonados nas ruas brasileiras é bem estabelecido: animais sem raça definida, os 

populares vira-latas, são a esmagadora maioria. 

Os cães de raça são a grande preferência do brasileiro. Quando se trata de adoção de um cão de 

raça, existe fila, e pessoas se deslocam centenas de quilômetros para buscar. Quando o animal é de 

raça, não existe tempo ruim, sempre cabe em casa! Já a adoção de vira-latas, mais especificamente, 

os pretos e de pelo curto, é muito mais dificil, e muitos deles acabam passando a vida toda em 

abrigos, sem ter urna oportunidade de adoção. 

Um problema brasileiro? 

Obviamente o problema do abandono de cães e gatos não se restringe ao Brasil. A mesma OMS 

estima em 200 milhões o número de cães abandonados no mundo. Como todos os problemas, esse 

também é mais comum em países pobres. 

Aqui onde vivo, no interior da Espanha, o problema realmente parece bem menor, e não se vê 

animais nas ruas. 

Excelente, não? 

Ainda que os números sejam menores, nem tudo é uma maravilha? 

Não bastassem as famosas e abomináveis touradas, depois que me mudei para cá descobri que os 

espanhóis têm mais alguns costumes horríveis com relação aos animais. 



Também existe um programa de coleta, castração, vacinação e soltura dos animais de rua. Assim, 

mesmo os sem dono são castrados, eliminando a reprodução. O país ainda pune o abandono com 

multa pesada de 16.750 euros (aproximadamente R$ 115 mil, na conversão de 10/03/2021) e 

prisão de até 3 anos. 

Claro, não temos como comparar um país pequeno e extremamente desenvolvido como os Países 

Baixos com o Brasil. Porém, já temos uma experiência no mundo provando que é possível 

eliminar esse problema e na qual se espelhar. 

No Brasil, tivemos uma mudança na lei de maus tratos a animais no ano passado, e esses crimes 

passaram a ter punição mais severa. Agora, o crime de abandono pode render até 5 anos de prisão. 

A grande questão é que ela se cumpra. 

Você pode fazer a sua parte para não contribuir para o problema. Antes de trazer um animal para 

dentro de casa, planeje bem, tenha certeza de que você tem condições financeiras e possibilidade 

de cuidar bem dele. Animais de estimação geram gastos com alimentação, veterinário, remédios e 

vacina, entre outros. Também demandam tempo e atenção. Se você já tem um cão ou gato, evite 

que ele tenha acesso à rua e, se não for possível, castre o seu animal. 

Se após pesar tudo você realmente quer ter um bicho de estimação, na próxima semana falarei um 

pouco sobre compra e adoção. 

'* Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL 



DIFICULDADES 

Crise reflete em ONGs de animais 
Sem doações, instituições têm dificuldades para prosseguir de portas abertas 

Publicado 08/48/2020 - 09n48 • Atualizado II • ti Por Henrique Hein 
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As ONWM se acumultam nã ONG Anuo du Bicão Não Tem Preço 

Os mp dos causados pela pandemia do novo conwravtrus colocam em risco também a sobrevivência do ONGs 

que cuidam de animais abandonados em Camtsinas. Com a drrninuicao de doações e a cueda nas adoções, muitos 

protetores estão recorrendo a outras fontes de ormaclacáo para custear os cuidados diários dos !noitinhas. Em 

alguns casos, a situação é Mc dourada que os próprios proprietários Já temem pelo fechamento de seus espaços e 

pelo que pode acontecer com os animais, 

t.rn- dos .:as:).; ri a da ONG Anmt de Bicho Não Tem Preço, que e mantida por voluntários há quase vinte anos no 

município. A assor.,iaçao precisa arrecadar verbas para conseguir pagar uma serre de dividas e comprar ração para 

os mais da 100 gatos e 20d cachorros que moram no abrigo. O alimento está ficando em falta e só dura ate a 

semana que vem. A diretora do loCal. Claudia do Carli, explIca que a instituição está com dificuldade para obter 

reeklISOS e que precisa do apoio da populaçáo para sobreviver. 


