
NOTA DA ONG APA (*)

A ONG APA vem, por meio desta nota, pronunciar-se perante a ação da Prefeitura 
Municipal de Livramento, ao recolher animais de rua e colocá-los em um galpão.

Diante do transcorrido, sem nosso conhecimento prévio, confessamos que nos 
atrasamos em tornar pública a nossa posição, pois, de fato, ficamos esperançosos que 
estes animais teriam seus direitos respeitados, acreditando que haveria um local 
adequado, com condições mínimas de sobrevivência e que o empenho seria 
progressivo, em busca de uma meta planejada, com cautela, e visando o bem comum 
daqueles resgatados. 

Porém, em visitas frequentes e na busca incessante por uma lista de melhorias 
necessárias para que esta fosse alcançada, chegamos a esse ponto em que se torna 
necessária a publicação do que constatamos até a última visita, já nessa semana 
corrente:

- Falta de ração. Na ocasião, foi visualizado resto de comida humana estragada (já com
odores fétidos), acondicionadas em caixas de papelão, sem possibilidade de higiene;

- Pouca quantidade de água, e ainda assim com presença de insetos e temperatura 
extremamente elevada, decorrente da exposição ao sol;

- Ausência de supervisão humana, com cães brigando, prejudicando ainda mais a sua 
saúde física;

- Cães amarrados em árvores, sem comida e sem água por perto, e nem sempre a 
sombra da árvore o favorecia em seu posicionamento;

- Os machos que estão na área cercada do galpão permanecem ao sol escaldante o 
tempo inteiro, presos e sem possibilidade alguma de buscar por uma sombra, sendo 
que, para piorar, o chão estava muito quente, e também sem água adequada;

- As fêmeas que estão alojadas na parte interna do galpão estavam trancadas,  sem 
nenhuma circulação de ar e luz;

- Foram encontradas fezes em sacos plásticos, em fase de decomposição, evidenciando
mau cheiro e tornando o local propício para a proliferação do mosquito transmissor da 
leishmaniose, mais conhecido como calazar, tornando os animais vulneráveis.

Enfim, ninguém é obrigado a amar os animais, mas sim a respeitá-los!!!
É lei!!!

Eles não têm voz, mas nós, enquanto APA, nós sim temos a obrigação de falarmos e 
lutarmos  por eles e pelos direitos deles. Nós somos a Associação Protetora dos 
Animais e estaremos buscando na lei as providências necessárias para a execução das 
principais normas do nosso estatuto.

Lembrando que não somos contra o recolhimento por parte da Prefeitura, porém 
repugnamos a maneira como vem ocorrendo, principalmente as condições físicas do 



local.

Esperamos o apoio da população para juntos lutarmos para que este projeto da 
prefeitura seja realizado de maneira adequada.

(*) Distribuída, via WhatsApp, pela Associação Protetora dos Animais - APA


