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Jhk.  ACARAL 
INDICAÇÃO N° 222/2021 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

INDICA ao Executivo Municipal que, através das 
Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, promovam 
políticas públicas visando garantir a defesa sanitária 
e proteção animal de acordo com as Leis 
Municipais n° 1 .181/2006 e n° 1.667/2016. 

A proteção animal tem se tornado assunto cada vez mais importante para a vida 
em sociedade. É inegável o quanto a interação harmônica com os animais e o meu 
ambiente no geral favorece o ser humano e o desenvolvimento social. Portanto, em 
atenção aos ditames das Leis Municipais n° 1.181/2006 e n° 1.667/2016, solicitamos 
ao Executivo Municipal que ponha em prática políticas públicas que visem 
assegurar a defesa sanitária e a proteção animal em nossa cidade. 

Destacamos que apesar da grande aceitação dos animais de estimação e do 
crescimento do número de "pets" por lares, o abandono ainda é algo muito 
comum e um problema preocupante. Com  o abandono de animais, além de um 
ato cruel por si só, desencadeia um aumento populacional desenfreado de animais 
de rua e, consequentemente, a propagação de possíveis zoonoses, já que os 
animais podem se tornar hospedeiros e transmissores de doenças, configurando 
caso de saúde pública. 

Lembramos que é dever do Estado estabelecer políticas de bem-estar animal, 
destinadas a promover o desenvolvimento sustentável, bem como sensibilizar os 
diversos atores sociais quanto à proteção e respeito aos direitos dos animais e o 
desenvolvimento de ações de educação ambiental sobre a fauna junto à 
sociedade, buscando sensibilizar a mesma para a responsabilidade da guarda dos 
animais, a necessidade da conservação e respeito à fauna urbana e silvestre. 

Portanto, propomos que o Município adote medidas práticas, como por exemplo: 
resgate de animais abandonados, criação de abrigo para os animais, castração, 
preparação e encaminhamento de animais para adoção, conscientização sobre a 
posse responsável por meio de eventos e palestras, além da movimentação em 
busca de parceiras e promoção de outras políticas públicas para o setor. 

Após o exposto, requeiro à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, 
encaminhando a presente INDICAÇÃO, solicitando a promoção de políticas 
públicas visando garantir a defesa sanitária e proteção animal de acordo com as 
Leis Municipais n°1.181/2006 e n°1.667/2016. 
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