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O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como objetivo a concessão da honraria 

em forma de Salva de Prata ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA), a 
maior rede de proteção animal do Brasil, com mais de 130 entidades afiliadas em todas as 
regiões do país. 

Criado a partir da ação inspiradora da bióloga e ativista Sônia Peralli Fonseca, o 
FNPDA liderou as maiores conquistas da causa animal no Brasil, entre as quais: 

1) A inclusão do Art. 32 na Lei Federal de Crimes Ambientais, o maior marco e o 
melhor instrumento legal já implementado para a proteção animal no Brasil, tornando crime os 
atos de abuso e maus-tratos contra animais silvestres, domésticos e domesticados, nativos ou 
exóticos; 

2) A elaboração da Instrução Normativa N° 3/2000, do Ministério da Agricultura, que 
estabelece o abate humanitário de animais; 

3) A elaboração da Portaria N° 98/2000, do Ministério do Meio Ambiente, que proibiu a 
exploração de mamíferos aquáticos da fauna nativa ou exótica em espetáculos públicos; 

4) Dezenas de Representações junto a Promotorias de municípios em diversos 
Estados brasileiros, conseguindo o cancelamento de Rodeios e Vaquejadas; 

5) Sensibilização das maiores empresas vendedoras e consumidoras de ovos 
instaladas no Brasil para que abandonem o uso de gaiolas em bateria, uma forma de 
confinamento extremamente cruel e que já está proibida em mais de 30 países. 

Além dos marcos acima listados, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal 
realiza, por meio de sua rede de entidades afiliadas, mutirões para castração de cães e gatos, 
além de eventos e campanhas regulares de adoção. Deste modo, evita-se que muitos milhares 
de animais sejam condenados a viver na miséria e violência das ruas de nosso país. 

Por fim, resta destacar o esforço do FNPDA no campo da educação ambiental. Em 
parceria com Secretarias de Educação, promove os conceitos da senciência animal e 
conselhos de defesa animal para educadores em diversos municípios do Brasil, impactando, 
potencialmente, milhões de alunos da educação infantil. Por meio dessa iniciativa, explica-se 
porque animais silvestres não devem ser mantidos como pets, a importância da castração e 
diversos outros temas relevantes para cidadãos fazerem escolhas responsáveis em relação 
aos animais. 

Por toda a sua contribuição imensurável à causa pela qual se dedica, buscando um 
futuro melhor para as próximas gerações, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal 
merece da Municipalidade Paulistana seu reconhecimento e homenagem. 

Pelo exposto, solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação deste projeto de 
Decreto Legislativo. 
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