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O banco de ração tem por objetivo captar doações de rações e promover sua
distribuição.
O banco de ração para animais irá coletar, acondicionar e armazenar gêneros
alimentícios, perecíveis ou não, desde que em condições de consumo, provenientes de
doações de estabelecimentos comerciais, de apreensões realizadas pelo órgão fiscalizador ou
de pessoas físicas ou jurídicas.
Há na cidade de São Paulo um grande número de animais abandonados e famintos
nas ruas e espaços públicos, o que acaba gerando às organizações da sociedade civil e
protetores independentes, grande custo, uma vez que são responsáveis pela maioria dos
resgates dos animais abandonados e proteção até a adoção definitiva, pois os órgãos públicos
existentes não dão conta da alta demanda da nossa cidade.
Assim, o banco de ração é uma maneira de amenizar os custos daqueles que
despenham esse magnífico papel perante a sociedade, bem como busca incentivar a adoção
responsável.
Sendo assim, é certo que as organizações da sociedade civil e os protetores
independentes prestam um relevante serviço social e ambiental e, por isso, precisam do apoio
do poder público para se manter. De outro lado, as famílias que vivem em situação de
hipossuficiência econômica e que criam animais domésticos, também necessitam de auxílio, de
modo a manter a boa saúde destes.
A promoção à saúde humana, animal e uma interação equilibrada com o meio
ambiente (Saúde Única) é, de modo genérico, a melhor forma de evitar doenças. O cuidado
com a saúde dos animais é uma forma de proteger a população contra as enfermidades
coletivas, estando, assim, em harmonia com o conceito de Saúde Pública, que considera todos
os fatores que determinam a saúde coletiva, sem limitar às necessidades do indivíduo.
Segundo a médica-veterinária, especialista em Saúde Pública, dra Elisabete Aparecida
da Silva, As medidas de prevenção devem ser direcionadas para cada zoonose, por meio do
conhecimento de sua cadeia de transmissão e a adoção de medidas que visem a interrupção
ou quebra dos elos que envolvem essa cadeia, específicas para cada zoonose. O
desenvolvimento de estratégias de trabalhos participativos e intersetoriais, que visem equilíbrio
das populações, tem papel fundamental para a promoção da responsabilidade social da
comunidade pelo controle dessas populações animais e a preservação de um meio ambiente
equilibrado e saudável. Como por exemplo, no caso da Raiva, zoonose essa que uma das
principais medidas de prevenção é a vacinação dos animais expostos a esse risco,
especialmente cães e gatos, é fundamental que a comunidade e os responsáveis pelos pets
tenham a compreensão da importância, aceite e participe, ativamente, vacinando seus animais
anualmente e que não interprete como uma imposição das autoridades, destaca.¹
Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que
este projeto seja aprovado.
¹ http://caesegatos.com.br/noticia/veterin-ria-refor-a-a-import-ncia-da-atua-o-contra-aszoonoses"

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/07/2020, p. 66
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.
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