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JUSTIFICATIVA - PL 0474/2015 
Com o objetivo de socializar cães e moradores, incentivar a atividade física e a 

conscientização para os cuidados e saúde dos animais, o Pet Shop Alpri di Sienna, em 
conjunto com os órgãos competentes, promove anualmente uma Cãominhada no Distrito da 
Vila Prudente. "O grande intuito é que as pessoas caminhem com seus cães, deixem de lado o 
exagero da humanização que os torna cada vez mais sensíveis, menos resistentes, acima do 
peso e com problemas de saúde. Orientamos para que as pessoas caminhem duas ou três 
vezes por semana, aumentando assim a resistência cardíaca e respiratória do cãozinho, além 
de deixá-lo mais sociável e imunologicamente mais forte. Vamos caminhar pela saúde", afirma 
o médico veterinário e um dos organizadores da Cãominhada, Alessandro Piatto. 

O evento consiste em um passeio a pé, com participação de pessoas que gostam de 
animais e praticam um estilo de vida saudável. O percurso tem em média 1 km. É importante 
lembrar que durante o passeio haverão pontos de hidratação para os animais. 

Geralmente, na data são aceitos doações de ração, que são encaminhadas à 
Entidades de Proteção de Animais Carentes. 

Além da caminhada, na ocasião os cães poderão realizar avaliação veterinária gratuita 
de pesos e medidas. Há ainda desfile de moda canina, show dos cães militares e interação 
com os presentes. 

Garantir a saúde e integridade física dos animais também é competência do legislativo 
e nossa função, vou lutar pela preservação e cuidado dos nossos animais, além de cuidar 
daquele que é conhecido como "Cão - o melhor amigo do homem". 

Pelo exposto, apresento a iniciativa aos nobres parlamentares com objetivo de ser 
aprovada, por ser medida revestida de total interesse público e da saúde dos animais. 
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