
 

 

                    

 

Petrópolis, 26 de agosto de 2013. 
 
 
Exmo. Sr. 
Prefeito de Petrópolis 
Dr. Rubens Bomtempo 
 
 
 Dando continuidade às manifestações ocorridas ontem nas ruas da 
cidade, nós, do grupo Irmão Animal, representantes oficiais em Petrópolis do 
movimento nacional Marcha da Defesa Animal, vimos à sua presença trazer 
nossas reivindicações em prol dos animais de nossa cidade. São elas: 

1) O Município de Petrópolis se compromete a não realizar a captura de 
cães e gatos que não representem riscos à saúde e à segurança de 
seres humanos e de outros animais. 

2) Nos casos em que o animal represente risco à segurança e à saúde dos 
seres humanos (zoonoses), o Município se compromete a recolhê-lo, 
através de meios próprios ou de terceiros para isso contratados, e 
encaminhá-lo para avaliação clínica e/ou comportamental, sendo a 
eutanásia, pelos métodos humanitários, realizada somente nos casos 
irreversíveis e mediante laudo médico apresentado previamente. 

3) O Município de Petrópolis se compromete a criar um programa de 
controle de natalidade e de identificação felina e canina, através da 
implantação de procedimentos cirúrgicos de castração e de 
microchipagem dos animais. Este programa deverá abranger, 
anualmente, o mínimo de 10% (dez por cento) da população estimada 
de cães e gatos do Município. 

4) Compromete-se o Município a realizar o treinamento trimestral dos 
agentes de saúde, agentes comunitários e professores da rede pública 
de ensino, com o devido acompanhamento de entidade da sociedade 
civil de proteção animal, a fim de que sejam divulgadores da Educação 
para o Bem-Estar Animal, visando diminuir a prática de crimes de maus 
tratos e abandono de animais, como forma de promover a saúde da 
comunidade, além de auxiliar no controle das zoonoses. 

5) Compromete-se o Município a fazer a implantação de campanhas 
semestrais e periódicas informando a população a respeito de guarda 
responsável de animais, da necessidade de vacinação periódica, da 
importância da castração e do controle de zoonoses. Os agentes de 
saúde, agentes comunitários e professores da rede municipal de ensino 
serão os divulgadores das campanhas através da distribuição de 
panfletos em bairros e escolas petropolitanas. No Centro Histórico, essa 
divulgação poderá ser feita através de parcerias com entidades de 



 

 

                    

 

proteção animal e com a Fundação de Cultura e Turismo que cederá os 
espaços das praças públicas para essa finalidade. 

6) Quanto à fiscalização do comércio de cães e gatos, o Município obriga-
se a exigir dos comerciantes a inclusão dos animais expostos à venda 
no sistema de microchipagem, devendo, para tanto, a Municipalidade 
apresentar à Câmara de Vereadores, projeto de lei instituindo a forma do 
procedimento e de imposição das penalidades administrativas aos 
infratores. A lei também deverá prever as dimensões das gaiolas usadas 
para exposição, para que estejam de acordo com a espécie e o porte do 
animal exposto, assim como as condições sanitárias e de saúde dos 
animais à venda, em especial acerca da vacinação e vermifugação. 
Deverá haver a determinação que todo e qualquer animal só poderá ser 
vendido mediante apresentação ao comprador de laudo assinado pelo 
veterinário responsável, comprovando estar o animal em perfeitas 
condições de saúde. 

7) O Município obriga-se a não conceder alvará para funcionamento de 
exposição de animais em estabelecimentos comerciais e em feiras, sem 
que haja a apresentação, por parte do promotor do evento, de laudo 
médico veterinário, individualizado por animal, atestando o bom estado 
de saúde do mesmo, assim como sua vacinação e vermifugação. 

8) O Município, através de qualquer órgão fiscalizador, obriga-se a 
comunicar, por escrito, à autoridade policial e à Promotoria de Justiça, a 
respeito de casos de maus-tratos em animais que cheguem ao seu 
conhecimento, fornecendo, sempre que possível, a qualificação e 
endereço do autor dos fatos, para que possam ser adotadas as medidas 
criminais cabíveis. 

9) O Município obriga-se a não conceder alvará de funcionamento para 
circos e similares que apresentem animais em seus espetáculos e a 
fiscalizá-los para atestar o cumprimento da proibição. Em caso de 
descumprimento, o Município cassará o alvará e comunicará o fato à 
Promotoria de Justiça para que possam ser adotadas as medidas 
cabíveis. 

10) O Município se compromete a não realizar eventos na cidade em que 
haja maus tratos em animais. 

11) O Município se compromete a fiscalizar, duramente, a comercialização 
de substâncias tóxicas, em especial o chumbinho, que hoje é vendido 
livremente, mas de forma clandestina. 

12) As espécies da fauna apreendidas, resgatadas ou entregues 
espontaneamente aos agentes de monitoramento e fiscalização 
ambiental, deverão, obrigatoriamente, receber assistência médico 
veterinária, independentemente de sua origem, para serem, em seguida, 
encaminhadas aos órgãos ambientais competentes. 



 

 

                    

 

13) As áreas públicas só poderão ser utilizadas para a exploração de 
trabalho animal, quando devidamente autorizado e fiscalizado pelo 
órgão competente. 

14) O Município se compromete a fiscalizar, duramente, a criação de 
cavalos na cidade, promovendo expedientes de controle no Curral de 
Apreensão da Guarda Civil Municipal, de forma a identificar e punir, 
administrativa e criminalmente, aqueles que deixam seus animais soltos 
em via pública, colocando em risco a vida não só dos animais como 
também das pessoas. 

Certos de poder contar com a compreensão e atenção às nossas 
reivindicações, firmamo-nos 

 

Respeitosamente, 

 

________________________________________ 
MARCHA DA DEFESA ANIMAL 
Carla Maduro 
Grupo Irmão Animal 
 
________________________________________ 
MÁRCIA C. TOLEDO ALMEIDA 
Consultora Jurídica 
 
 
Apoio: 
 
________________________________________ 
ANIMAVIDA 
Ana Cristina de C. Ribeiro 
Coordenadora de Atividades 


