CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
CNPJ nº 86.982.253/0001-23

INDICAÇÃO 027/2018
Exmo Sr.
JOÃO BATISTA BASTOS
DD. Presidente da Câmara Municipal
Barão de Monte Alto – MG
Os vereadores que a esta subscreve, vem a presença de V. Excia. requerer que
após tramitação regimental, seja encaminhado ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, a
seguinte indicação:
Para que o mesmo estude a possibilidade da castração de cães e gatos de
rua, e ainda atendendo reclamações da população, efetuar a fiscalização e controle
de grande quantidade de cachorros soltos pelas ruas da cidade que apresentam
enfermidades, que podem transmitir doenças a população, em especial as crianças
que tem contato com os animais. Para a efetivação das medidas acima e pela
ausência de um Veterinário no quadro de funcionários do Município, a sugestão seria
a de fazer um contrato com uma empresa do ramo ou mesmo com um Veterinário,
para fazer as castrações no município, atendendo uma vez por mês a população para
levar seus animais, e ainda de um convênio com um Canil em outro Município
(considerando que seria inviável a construção de um Canil em nossa cidade) para
levar os cachorros que estão soltos na cidade.

JUSTIFICATIVA

Com a castração de gatos e cachorros, evitaríamos o seu crescimento
descontrolado. Da possibilidade de convênio com um Canil em outro Município,
evitaríamos a presença de cachorro pelas ruas da cidade. Considerando ainda, que
com tais medidas, evitaríamos muitos problemas, tanto na questão da saúde pública,
na agressividade, limpeza, entre outros.
Finalizando e considerando a importância da presente Indicação, solicitamos
que se de conhecimento da mesma e, se oficie e se de ciência ao Exmo. Sr. Secretário
de Saúde do Município de Barão do Monte Alto.
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Barão do Monte Alto, 06 de junho de 2018.

EDUARDO DIAS DE BARROS
VEREADOR 2017/2020

ALTEMAR DE PAULA PEREIRA
VEREADOR 2017/2020

JOSÉ MEDEIROS DE PAULA
VEREADOR 2017/2020

JOÃO FRANCISCO LAGE PACHECO
VEREADOR 2017/2020
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