
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
"Terra do cientista Vital Brazil"

REQUERIMENTO Nº 65/2019

E. Plenário da Câmara Municipal da Campanha - MG

O(s) VEREADOR(es), abaixo assinado(s), no exercício de seu(s)
mandato(s),  nos termos do art. 216 do Regimento Interno, vem REQUERER ao
EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DA CAMPANHA:

- Informar sobre a possibilidade de disponibilizar, com a participação dos
grupos de apoio aos animais, um local com estrutura para abrigar os animais de rua
que estão carentes de atendimento e doentes, um veterinário no período da tarde,
bem como fornecer castração social e vacinação.

JUSTIFICATIVA: É grande o número de cães abandonados que ficam
vagando pelas ruas de nossa cidade. Muitos deles trazidos de outros municípios,
que recorrem a essa prática para eliminar os cães que foram abandonados em suas
cidades. 

Com a criação de um espaço estruturado e com uma equipe de apoio, tal
prática poderia ser evitada pois, além de ter um local apropriado para abrigar e
cuidar desses animais que às vezes sofrem maus tratos, evitaria também a
exposição da população aos riscos de doenças e ataques.

Através de parceria com os grupos de proteção animal, o trabalho também
receberia o apoio de pessoas que acolhem e tratam com amor esses animais
desprotegidos, razão pela qual solicitamos o apoio e as informações ora pleiteadas.

Plenário Dr. Manoel Alves Valladão, em 08 de Outubro de 2019.

Rodrigo José de Carvalho (PSD)
Presidente da Mesa

Carlos César de Castro (PHS) Edvaldo Lira da Silva (PDT)
Vereador Vereador
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Gilson Cezar Prok (PHS) Guilherme de Souza Serrano (PSL)
Vereador Vereador

Hamilton Pires de Rezende (MDB) João Paulo Baena Alves (PPS)
Vice-Presidente Vereador

Lourdes Silva de Souza (PSL) Nevitom Borges da Costa (PPS)
Secretária da Mesa Vereador

Paulo Henrique Furtado (PSL) Rodrigo Castro Villamarim (PSDB)
Vereador Vereador

Protocolo nº 698/2019

Em sessão ordinária de ___/___/2019

( X ) aprovado     (   ) rejeitado     (   ) retirado
(   ) a favor        (   ) contra       (   ) abstenção

Rodrigo José de Carvalho
Presidente da Câmara
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