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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Estado da Bahia 

GABINETE DO VEREADOR – PAULO TATU 

 
 

Oficio nº: 31/2021 

Destinatário: A 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paulo Afonso – 

Excelentíssima Dra. Milane de Vasconcelos Caldeira de Tavares 

Assunto: ARDAP – ASSOCIAÇÃO RECANTO DOS ANIMAIS EM PERIGO 

 

O Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, através deste documento oficial com as formalidades e 

cumprimentos de praxe, solicitar auxilio desse órgão fiscalizador. Incialmente, é 

importante esclarecer que o município de Paulo Afonso/BA, sofre um problema 

de extrema gravidade com o numero de animais abandonados e procriando em 

nosso município. 

 

Ao assumir o meu mandato em janeiro do ano corrente, e sabendo do 

problema existente procurei a responsável pela ARDAP que desempenha um 

trabalho brilhante em nosso município, e solicitei a documentação da 

associação e apresentei um Projeto de Lei em plenário que instituía a ARDAP o 

titulo de utilidade pública no nosso município. 

 

O referido projeto foi aprovado por unanimidade nessa Casa Legislativa, 

e por conseguinte cumprindo os tramites do processo legislativo o prefeito do 

município sancionou a Lei e instituiu a ARDAP como utilidade pública. Desse 

modo, a Lei 1.477 de 07 de maio de 2021, consagra a ARDAP o referido título. 

 

É sabido que após esse reconhecimento a instituição alcança um 

patamar legal onde pode celebrar convênios com o poder público municipal e 
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receber recursos para que a atividade desempenhada seja continuada. Ocorre, 

que a ARDAP vem passando por uma situação financeira muito difícil, os 

números de animais abandonados não param de crescer e consequentemente 

os custos são elevados e quando somados as dividas antigas, se formam 

numa bola de neve e insuportáveis para a instituição. 

 

Sabemos ainda, que a situação caótica dos animais que vivem em 

situação critica de abandono em nosso município só não estar pior graças aos 

heróis da ARDAP. Ontem, 09 de junho de 2011 a instituição divulgou em suas 

redes social que vai estar fechando as portas devido as dificuldades 

financeiras. 

 

Solicito ajuda de Vossa Excelência para que isso não acontece e 

requeiro a sua atenção para convocarmos um representante da ARDAP, um 

representante do Poder Público Municipal, e o Poder Legislativo, para que em 

uma audiência presidida por Vossa Excelência pudéssemos chegar a um 

concesso e celebrar um convenio entre os entes envolvidos para que a ARDAP 

possa ser beneficiada com recursos públicos e para que possa manter a sua 

brilhante atuação na nossa cidade. 

 

Desde já, renovos os mais elevados votos de estima e consideração, e 

tenho certeza absoluta que Vossa Excelência estará atendendo esse pleito. Me 

coloco a sua disposição para demais esclarecimentos. 

 

Paulo Afonso/BA, 10 de junho de 2021.    

 

 
Paulo Gomes de Queiroz Júnior 

- Vereador - 
 


