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ATA DA CEE ENTRADA DE ANIMAIS EM PARQUES PÚBLICOS
RESOLUÇÃONº 87/2017

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2017, às 14:45hs, na Sala de Comissões da
Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Especial de Estudos destinada a Analisar e
Estudar as Implicações Práticas e o Cumprimento da Lei nº 13.882/16 “Postura
Municipal em Parques públicos no Município — Entrada de Animais”. Na presença do

A Vereador Adauto Marmita, membro dessa Comissão, o Presidente declarou abertos os
trabalhos, cumprimentou a todos os presentes, justificou a ausência do Vereador Dadinho,
membro desta Comissão, que encontra-se aqui representado por seu assessor Flávio. Ato
contínuo, o Presidente da CEE, Vereador Jean Coraucci chamou para comporem a mesa
os convidados que serão ouvidos nesta reunião: Fabiana Gonzalez Andreolli e Adriano
Andreolli, ambos representantes da República Nacional dos Pets. Dando início aos
depoimentos, o Presidente da CEE Jean Coraucci, solicita aos depoentes que façam uma
apresentação sobre os projetos da empresa e o que eles podem contribuir para o objeto
da presente CEE. O Sr. Adriano diz que a República dos Pets foi criada em Ribeirão Preto
e tem um alcance nacional, através de registro de pets em um grande banco de dados
nacional, e com solução para o mercado pet em 12 sub marcas que a compõe. A
República dos Pets está presente nos 27 estados do Brasil, tendo milhares de pets
registrados. É uma marca amada e respeitada, com milhares de seguidores e de fãs,
milhares de pets registrados, presente em todo o Brasil, serviços de documentos para
viagem, canal de conteúdo no youtube e posicionamento da marca de produtos que são
exclusivos. Importante destacar que as empresas que atendem esse mercado, se tornam
parceiros e oferecem diferenciais para as famílias de pets que são filiadas. Por uma parte,
a República dos Pets oferece alguns benefícios para as famílias que tem seus pets
registrados e por outro lado, as empresas tem interesse em participar desses projetos.
Alguns dos diferenciais tem benefícios em planos de saúde pet, pontos e programas de
uma grande companhia aérea, clube de vantagens de um grande banco, desconto na
documentação dos pets para viagem e descontos em pet-shopping e boxes pet e outras
empresas que fazem parte desse mercado. Uma parte importante da República dos Pets
é a parte social. Além dessas parcerias com empresas, a República também participa dos
projetos sociais, fazendo parcerias com as ONGs e encabeçando ou participando de
projetos que tenham esse lado social, visando os pets em estado de risco, ou seja, os que
vivem na rua ou que são abandonados. Essa parte social é importante e por isso estamos
aqui hoje. O principal projeto, como já foi exposto é o abandono zero e por sermos de
Ribeirão Preto, queremos que esta cidade seja pioneira neste projeto. Das missões
adotadas, o registro e o cadastro de animais é emitido uma certidão com o número de
registro de cada pet. Esse número é baseado nas características de cada pet. Algumas
das iniciativas, além do cadastro, que protegerá os pets, dificultará o abandono, tirando os
pets da rua, oferecendo benefícios na adoção. Todos os pets que estão registrados na
República, tem descontos e outros benefícios como incentivos. Acreditamos que este
projeto, tem todas as engrenagens para funcionar trazendo os resultados esperados.
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Quem realiza nossa proposta República dos Pets com apoio da PrefeituraMunicipal eda
Câmara Municipal e quem participa são as ONGs, associações, pessoas físicas, iniciativa
privada e voluntários interessados no assunto. A República dos Pets faz o registro,
divulgação, campanhas, ações, contatos com empresas, enfim, fazendo planejamento de
inteligência e de ação. As ONGs através do projeto de recolhimento, abrigo, proteção e
encaminhamento, porém agora com incentivo, pois um animal recolhido tem um custo. O
poder público, tanto legislativo como o executivo, nos dando apoio, credibilidade e
chancela e estando juntos para fazermos a cidade modelo contra o abandono de pets. A
iniciativa privada é importante pois é ela quem financia esse projeto, portanto não tem

A nenhum custo para o munícipe e nem para a Prefeitura. As metas e conseguir o número
exato dos pets que existe em nossa cidade e adotar políticas sérias que traga direitos e
deveres para que tudo funcione perfeitamente e que Ribeirão Preto seja referência nesse
projeto. Uma questão que surgiu e o objeto de estudos dessa comissão, que é a entrada
de pets em parques. Algumas pessoas reclamam que os animais frequentam o mesmo
lugar, que os mesmos deixam seus dejetos sem que seus tutores recolham. Como já
dissemos aqui, temos entre as empresas parceiras, uma que fornece o publi pet, para
fazer o recolhimento dos dejetos. O publi pet e uma peça de mobiliário urbano, que dispõe
de uma lixeira própria, com saquinhos para o “cata caca”, servindo para fazer o
recolhimento dos dejetos dos pets. A contra partida da empresa é a publicidade de sua
marca. A República é responsável pelo mobiliário e pela manutenção, além da captação
de publicidade, mas necessita que a Câmara faça a parte da legislação da fiscalização.
Além dessa solução, existe outro projeto que é o pet stop e refere—se à entrada de pets
em shopping center ou outro local que os pets não podem circular ou tenha o acesso
limitado. Acreditamos que esse projeto também possa ser levando para parques O projeto
é que se faça um local adequado, com pessoas treinadas para esse fim. Seria um lugar
reservado, ou seja, um espaço onde o pet terá suas necessidades atendidas, ou seja,
eles podem ter interação com outros animais, podem se alimentar, podem brincar e os
tutores já seriam encaminhados para a área reservada para os pets. O objetivo é manter
um espaço democrático, onde quem leva seu pet tem o seu espaço e quem não quer
essa interação com os animais, não será incomodado. Essa iniciativa é público privada,
custeado por empresas, que se beneficiarão da parte publicitária, enquanto a estrutura,
treinamento de pessoas, acompanhamento e levantamento de verbas para esse projeto é
de responsabilidade da República dos Pets. Em resposta ao Flávio, assessor do vereador
Dadinho, diz que esses projetos vão depender do que a comissão vai entender como
ideal. Como ter a frequência de pessoas e pets num parque é visto como um problema,
isso poderia inviabilizar a presença de pets no parque e as pessoas com pets seriam
direcionadas para esse espaço para que não tivesse problema. Além desses projetos,
temos inúmeros outros e gostaríamos muito de implantar o projeto “Abandono Zero”.
Pergunta o vereador Jean Coraucci, se temos algumas cidades que existe o publi pet e o
pet stop. Em resposta, disse Fabiana que sim. Existe já instalado em São Paulo e no Rio
de Janeiro. Em São Paulo, existe um espaço no Shopping Vila Lobos. No Rio existe um
projeto parecido, mas com suas especificidades, por ser uma cidade de praia. Por fim, o
vereador Jean Coraucci agradece a presença de todos, e em especial dos dois
depoentes, integrantes da República Nacional dos Pets que se dispuseram a trazer a esta
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Comissão algumas soluções para a entrada de animais nos parques. Tenho certeza que o
trabalho de vocês é muito importante e que possamos trabalhar juntos para encontrar
uma solução harmônica entre as pessoas e os animais. Os convidados agradeceram e se
puseram a disposição dessa Comissão. Essa reunião foi integralmente gravada em mídia
audiovisual e encontra—se anexada, fazendo parte integrante dessa ata. E nada mais
havendo a ser tratadª“? reunião foi encerrada às 15:10 h. e foi por mim Emir Aparecida
Martins Paulino = «Iii-r L'ª .LUÍMA; » servidora designada para esse ato, que depois
de lida, vai assinadã' pelo Presidente.
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/ Vereador
Presidente Da CEE


