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Instituiu  o  Programa  Banco  de  Ração  e  
utensílios do Município de Capão da Canoa,  
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                 Requer-se, na forma do Inciso II do art. 39 da Lei Orgânica, após os  
trâmites  regimentais,  que  seja  enviada  cópia  da  presente  proposição  ao  Poder 
Executivo, para que realize as solicitações.
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 Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para indicar a necessidade 
de implantar o Programa Banco de Ração e utensílios do Município de 
Capão da Canoa, com o objetivo de captar doações de rações e promover 
sua distribuição, diretamente ou através de entidades previamente 
cadastradas – organizações não governamentais (ONGs) e Protetores 
Independentes e às pessoas e/ou famílias em estado de vulnerabilidade 
alimentar e nutricional,que possuem animais, assistidas ou não, por 
entidades assistenciais, contribuindo diretamente para a saúde animal.
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JUSTIFICATIVA

O vereador que o presente subscreve, observadas as disposições regimentais, submete à 

apreciação o incluso Projeto de Lei que institui o Programa Banco de Ração e utensílios do município 

de Capão da Canoa, e dá outras providências.

Sabemos que animais acometidos por doenças que têm como causa principal a fome, não 

conseguem resistir por muito tempo. Nem sempre o recolhimento de fundos em espécie monetária nas 

associações de proteção  animal  é  suficiente  para a  aquisição  da  ração animal,  o  que nos leva a 

implantação do presente projeto. 

Não é de desconhecimento do público que a ração prestes a perder seu prazo de validade 

nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais, ou nas sedes comerciais dos fabricantes, não poderá 

ser comercializada, mas, ainda terá tempo hábil para ser consumida pelos animais que estão sob a 

tutela de associações e protetores independentes.

Diante da fome e da miséria dos animais que estão sob o amparo de organizações não 

governamentais ou de protetores independentes, não é justo que o alimento tenha como destino a 

lixeira, quando é certo que ainda poderá ser consumido. 

Sabemos que muitos destes animais que estão na sarjeta largados à própria sorte, reviram 

sacos ou latas de lixo em busca de alimento. 

Todavia, as amostras utilizadas para exposição da mercadoria que não serão encaminhadas 

ao comércio e, em quase cem por cento dos casos também têm como destino o lixo, ainda são boas ao 

consumo e poderão minimizar a fome dos animais carentes. 

Ao invés da ração ser jogada na lixeira por perda de seu prazo de validade, poderá ser 

consumida antes pelo animal pobre, carente e abandonado que está sob a tutela de protetores. 

São estas as razões pela qual solicito aos nobres pares a aprovação do presente Projeto de 

Lei. 
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