
PUBLICADO DOC 09/10/2013, PÁG 132 
 
 
 
JUSTIFICATIVA  
PL 0714/2013  
  
A presente propositura tem por objetivo regulamentar a venda, a reprodução e a 
criação de animais domésticos visando a proteção dos mesmos com relação a maus 
tratos sofridos em estabelecimentos sem o mínimo de estrutura para tais 
procedimentos.  
Os maus tratos sofridos na exploração econômica realizada pela venda de animais 
domésticos em todo mundo é fato notório e recebido com repudio nas metrópoles 
mais e menos desenvolvidas.  
Tamanha é a atuação dos países em suprimir maus tratos que diversos já proibiram 
a comercialização de animais em pet shops. Em agosto de 2013 o município de San 
Diego localizado no estado da Califórnia nos Estados Unidos da América confirmou 
que em breve se tomará a 32ª cidade Americana a proibir a venda de animais em 
pet shops. Recentemente Los Angeles e Chula, ambas as cidades localizadas no 
mesmo estado, também proibiram a venda de animais em pet shops. Diante disso 
a proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Vereadores de San Diego.  
A questão de maus tratos é tão disseminada que no Brasil alguns estados já 
aprovaram leis que, assim como nos Estados Unidos, buscam acabar com a 
comercialização do animal em pet shops. Tem-se como exemplo a cidade baiana de 
Salvador, que previu a comercialização somente em Canis credenciados pela 
Prefeitura Municipal, visando assim reduzir não só maus tratos, como também o 
abandono uma vez que pesquisas apontam que cerca de 30% (trinta por cento) dos 
animais abandonados são comprados em pet shops. O nobre Vereador Marcel 
Moraes, argumentou de forma brilhante em entrevista concedida ao site UOL: “Os 
animais abandonados causam doenças inclusive aos seres humanos e, a partir do 
momento em que inibimos a venda de animais nesses estabelecimentos, estaremos 
prevenindo essas doenças.  
Ainda se faz importante salientar, que com a proibição da comercialização este 
Vereador pretende incentivar a adoção de animais removendo dos mesmos o 
conceito de mercadoria.  
No município de São Paulo diversas ONG’s e entidades que protegem e lutam pelos 
direitos dos animais apoiam a referida iniciativa, defendendo que os animais são 
vitimas de exploração em criadouros com o fim único e exclusivo de reprodução 
para venda de filhotes.  
Ainda no mesmo diapasão, em março de 2012 foi noticiado pela ONG Vira-Lata que 
a Vigilância Sanitária resgatou aproximadamente 150 (cento e cinquenta) cães em 
uma residência onde animais foram encontrados em situação critica presos dentro 
de gaiolas com o fim de serem utilizados na reprodução para comercialização de 
filhotes. Vale ressaltar que a grande maioria dos animais tiveram que ser 
sacrificados devido ao grau de sofrimento que se encontravam.  
Segundo Gabriella Gonzales, veterinária coordenadora da Vigilância Ambiental e 
Saúde (VAS) através da Associação Protetora dos Animais (APA), um grupo de 
veterinários está cuidando dos cachorros que foram resgatados. “Esses cachorros 
necessitam de extremo cuidado. O local onde eles estavam era inadequado, sem 
condições físicas e higiene. Era um caso de saúde pública.”  
Assim, por tratar-se de medida de relevante significado para a população conto 
com os nobres Pares para a confirmação da presente Lei nos moldes regimentais, 
pedindo o apoio e sua aprovação. 


