
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº           /2019
DA VEREADORA THAÍS SOUZA

DAR-SE À NOME DE CENTRO DE
BEM  ESTAR  ANIMAL  E
CONTROLE  DE  ZOONOSES  DR.
JOÃO PAULO ALARCÃO A ÁREA
PÚBLICA MUNICIPAL – CENTRO
DE  CONTROLE  DE  ZOONOSES
DE ANÁPOLIS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE  ANÁPOLIS,  aprovou  e  eu,  PREFEITO  MUNICIPAL DE
ANÁPOLIS, sanciono a seguinte lei.

Art. 1º Fica denominado Centro de Bem Estar Animal e Controle de Zoonoses Dr. João Paulo
Alarcão a área pública municipal – Centro de Controle de Zoonoses de Anápolis.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anápolis, 24 de maio de 2019.

_______________________________
Vereadora Thaís Souza 

Líder – PSL



JUSTIFICATIVA

O  Dr.  João  Paulo  Alarcão  em  seu  currículo  profissional  exerceu  várias  funções  sendo
cirurgião no Hospital Veterinário de Anápolis, anestesista para veterinários da região Centro-Oeste,
em cidades  como:  Anápolis,  Bela Vista,  Jaraguá,  Goianésia,  Vianópolis,  Goiânia,  Aparecida  de
Goiânia e Brasília-DF. Seu primeiro trabalho foi no Hospital São Francisco de Brasília, onde fez
seu primeiro estágio e também especializou-se em ortopedia.  Ele foi voluntário em projetos de
castração de animais de rua na cidade de Caldas Novas e Anápolis mobilizando pessoas e, fez o
mesmo na cidade de Luiz Alves – na região do Araguaia. Extremamente caridoso e atencioso, João
Paulo  prestou  serviços  às  ONGS,  no  intuito  de  ajudar  os  animais  independente  de  suas
necessidades, ficou muito conhecido em Anápolis justamente pelo seu gigante coração, bondade e
carinho com as pessoas. Sua carreira baseou-se em um ótimo trabalho prestado com muita caridade
às ONG's e as pessoas que o procuravam para socorro. 

Foi injustamente assassinado a tiros no dia 8 de outubro de 2017, em uma tentativa de roubo
próximo  a  Havan.  Infelizmente  com  esse  ato  a  cidade  perdeu  um grande  ícone  da  Medicina
Veterinária, e assim eternizando o que já fez não só por Anápolis mas na Região Centro-Oeste.


