
S ão tantos abusos cometidos 
contra os animais, mas também 

são muitos os que lutam por eles. 
Sem recursos financeiros, há 
aqueles que, por amor, resgatam, 
amparam e alimentam. São 
voluntários de ONGs ou protetores 
independentes que, juntos, formam 
essa frente pelos animais.

Para que os animais tenham 
garantia de proteção e bem-estar, 
é urgente a criação de leis e a 
fiscalização mais rigorosa das que 
já existem. E essas soluções têm 
que surgir dos parlamentos!

Na Câmara Municipal de São 
Paulo, desde o primeiro mandato, 
o vereador Toninho Vespoli 
transformou reivindicações em 
projetos de lei. Escutou coletivos e 

heróis anônimos, que construíram 
com ele legislação própria em 
defesa dos animais. 

Nascido na Zona Leste, militou 
na Pastoral de Fé e Compromisso 
Social na juventude. Atuou nos 
movimentos sociais das regiões 
de Sapopemba e Vila Prudente, 
já foi professor categoria “O” no 
estado e lecionou  matemática 
da rede municipal. Se tornou 
vereador  em 2012. 

Toninho acredita e defende 
que a política não pode mais 
ser o espaço dos poderosos 
representarem a si mesmos, mas 
o espaço do povo representar o 
povo. Ele quer continuar em defesa 
dos animais, mas precisa do seu 
apoio e de quem ama os animais.

Pauta animal

ESCUTAR 
PARA DEFENDER 
OS ANIMAIS Toninho é autor do projeto 

que cria banco de rações 
para animais

50650conheça nossas propostas em
tocomtoninho.com.br

Vem pro Zap 
do Toninho 
94154.2571



LEI APROVADA
É autor da Lei 16.520/2016, que obriga 
os abrigos a oferecer espaço para 
acolher animais de estimação de 
pessoas em situação de rua.

BANCO DE RAÇÃO
Apresentou o PL 429/2020 que cria 
um banco de ração, com o objetivo 
de captar doações e promover 
distribuição. Outras prefeituras já 
adotaram esse modelo e tem dado 
certo. 

PROTEÇÃO PARA ANIMAIS 
É coautor do projeto 680/2017 que  
dispõe sobre o estatuto de proteção, 
defesa e controle das populações de 
animais domésticos no município. 

GATIL EM PARQUES
Apresentou o PL  783/2019 que 
implementa gatil nos parques de 
município de São Paulo. 

É PROIBIDO PROIBIR
Apresentou o PL 318/2019 que 
assegura moradia aos animais 
domésticos em unidades residenciais 
e apartamentos de condomínios.

DEZEMBRO VERDE
Apresentou o PL  335/2019  
que institui na Cidade de São  
Paulo o mês Dezembro Verde 
dedicado a ações de conscientização 
contra o abandono e maus tratos  
de animais domésticos.

O QUE O VEREADOR 
TONINHO VESPOLI 
ESTÁ FAZENDO 
PELOS ANIMAIS?

50650VEREADOR 
TONINHO 
VESPOLI

tocomtoninho.com.br
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