
 
INDICAÇÃO Nº 8400, DE 2021 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento 

Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que determine aos órgãos 

competentes do Poder Executivo, em especial para a SECRETARIA DE ESTADO DO 

MEIO AMBIENTE, para que sejam realizados os estudos no sentido de prover a 

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO PUBLICO no 

Município de ATIBAIA/SP. 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Atibaia é um município de São Paulo, Brasil. Localiza-se a uma altitude de 803 metros 

acima do mar. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2020, era de 144.088 

habitantes. Em 2018, a frota do município era de 111.378 veículos e em menos de 10 

anos passou a ter mais de 94.556 veículos circulando pelas ruas. 

Atibaia é considerada a 2ª cidade mais segura do Brasil, de acordo com o Atlas da 

Violências de 2017. 

O Estado de São Paulo teve a menor taxa entre os estados, com 13,5 homicídios para 

cada 100mil habitantes, Atibaia teve o valor de 6,4 casos. A média nacional ficou em 

37,6. 

O clima de Atibaia é tropical de altitude, tendo invernos relativamente frios e secos e 

verão quente e chuvoso. Segundo dados do Centro Integrado de Informações 

Agrometeorológicas (CIIAGRO/SP), desde dezembro de 2000 a menor temperatura 

registrada em Atibaia foi de 2,1 °C em 3 de setembro de 2002 e a maior atingiu 37,9 °C 

em 18 de outubro de 2014, seguido por 37,8 °C em 8 de outubro de 2020. O maior 

acumulado de chuva em 24 horas alcançou 105,7 mm em 11 de janeiro de 2011. 

Embora o Município de Atibaia seja a cidade mais segura do Estado de São Paulo não 

conta com nenhum Hospital Veterinário. 

Estudos realizados mostram que a população de animais domésticos no Brasil cresceu 

muito nos últimos anos. Matéria veiculada no jornal O Globo intitulado “Brasil tem a 4ª 

maior população de animais de estimação do mundo” mostra que eles são mais de 130 milhões 

no mundo inteiro: cachorros, gatos, aves, peixes e alguns tipos mais exóticos. O Brasil ocupa 

o quarto lugar em população total de animais de estimação. E se em casa eles estão tomando 

o lugar que antes era das crianças, nas cidades estão ganhando espaços criados 

especialmente para eles. Muitos parques têm hoje áreas exclusivas para cães, um ponto de 

encontro e socialização dos animais. Dizem os estudiosos que ter um animal de estimação é 

um jeito de enfrentar a solidão nas grandes cidades. Mas não é só isso. Já está provado que 

esses bichinhos auxiliam, e muito, na cura das doenças do corpo e da alma. 



 

(http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2017/03/brasil-tem-4-maior-populacao-de-

animais-de-estimacao-do-mundo.html) 

Segundo levantamento do IBGE realizado em 2013, o Brasil no mundo é 4º em número 

de animais de estimação com 132 milhões; 2º em número de cães, gatos e aves canoras 

e ornamentais; 9º em número de répteis e pequenos mamíferos; 10º em número de 

peixes ornamentais. http://www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-

tematicas/documentos/camaras-tematicas/insumos-agropecuarios/anos-anteriores/ibge-

populacao-de-animais-de-estimacao-no-brasil-2013-abinpet-79.pdf 

Como se vê a população de animais domésticos cresceu muito, e um hospital veterinário 

localizado no Município de Atibaia também poderá atender os Municípios vizinhos, dentre 

outros, além de proporcionar melhor atendimento aos Cidadãos Atibaiense que se 

preocupam com seus pet’s. 

Destarte, e, considerando-se a importância deste serviço de saúde, reputo o atendimento 

do pedido com destaque para que sejam solicitadas à SECRETARIA DE ESTADO DO 

MEIO AMBIENTE, para que sejam realizados estudos no sentido de prover o Município 

de Guarulhos com a CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM HOSPITAL 

VETERINÁRIO NO MUNICIPIO DE ATIBAIA. 

 
Sala das Sessões, em 06/10/2021. 
a) Coronel Telhada 
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