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REQUERIMENTO N" 05, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021

Autoria: Vereador Helium Luiz da Silva

Senhor Presidente,

Venho REQUERER a W.Ex", nos termos do art. 87, IV, alínea 'd', do Regimento

Interno, que após ouvir o plenário, seja solicitado a Sua Excelência o Senho Prefeito

Municipal, que seja contratado os serviços do veterinário, para promover o tratamento,

acompanhamento, castração, de animais que precisem desses serviços, inclusive com a

medicação necessária. Além disso, ter uma atenção especial com os animais que vivem

abandonados nas ruas e na zona rural.

Montadas, 15 de fevereiro de

íg (Á Ç./í<ü
HELIUM LUIZ DA SILVA ^

vereador ,.30
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JUSTIFICATIVA

Senhores(a) Vereadores(a),

Tendo em vista que animais soltos e abandonados nas ruas e na zona rural,
causam problemas de saúde pública, inclusive com transmissão de doenças para a
população. Portanto, se faz necessário um trabalho de controle como; castração,
tratamento de doenças nesses animais. Sendo assim, haverá um controle sobre a

natalidade e mortalidade da população animal no nosso município, principalmente de
cães e gatos, para que se evite maiores problemas futuros. Esses serviços veterinários

também serão estendidos as criações de gado, ovinos, caprinos, suinos, entre outros. Os
serviços supracitados também incluirão possíveis medicamentos que serão utilizados.

Certo da compreensão dos Senhores(a) Vereadores(a), e do atendimento desta

propositura por parte do poder executivo, agradeço desde já a atenção de todos.

Montadas, 15 de fevereiro de 2021.

lUMLUlZ DA SILVA

Vereador
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