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JUSTIFICATIVA - PL 0286/2015 
O Brasil é a sétima economia do mundo, mas ostenta a segunda posição no mercado 

Pet global, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, gerando o grande impacto que os 
animais de estimação causam na economia do país. 

O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) , coletou dados em 2013, mais 
processou e publicou dias atrás, afirmando que de cada cm famílias, 44 criam, por exemplo, 
cachorros e só 36 têm crianças até doze anos de idade, assim como nos países mais 
desenvolvidos do planeta, por exemplo nos Estados Unidos e no Japão. Segundo o IBGE, as 
famílias brasileiras cuidam de 52 milhões de cães contra 45 milhões de crianças. 

Um problema hoje na morte do animal de estimação: seus donos não encontram um 
local seguro e confiável para enterrá-lo, ficando impossibilitados de velar sua dor, visitar a 
memória de seu ente querido, assim como acontece com os seres humanos. Atualmente esses 
animais são considerados membros da família. Tendo em vista que não se tem um local de 
qualidade e segurança para o sepultamento dos animais de estimação, visa o dispositivo trazer 
ao âmbito da materialidade tal projeto. 

Além disso, muitas pessoas que residem nessa metrópole não tendo condições nem 
um local onde possam sepultar seus animais. Da mesma forma animais que não possuem 
dono e moram na rua, acabam sendo jogados em caçambas, em sacos plásticos junto ao lixo 
ou deixados na própria rua para decomposição. Esses cadáveres expostos e abandonados na 
cidade se tornam um caso de saúde pública, atraindo outros animais em sua decomposição, 
além do mal cheiro e aumento de doenças causadas por seu abandono. 

A lei nº 10.714, de 16 de dezembro de 1988 que "dispõe a implantação de cemitérios 
de animais domésticos de pequeno porte, e dá outras providências", regula tais cemitérios 
porém até hoje não temos nenhum Cemitério Público Municipal em São Paulo. Assim sendo 
institui tal projeto a criação de Cemitério Público Municipal de São Paulo, visando dar 
efetividade a presente lei. 

Pelo exposto conto com a colaboração de meus pares para a aprovação do presente 
projeto. 
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