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REQUERIMENTO Nº. 078/2022 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 

O Vereador que este subscreve, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta 

Casa de Leis, solicita que seja encaminhado á Chefe do Executivo Municipal, à Secretária de Governo, à Sra 

Danielle Batista Ferreira Agostinone e ao Secretário de Saúde do Município, o Sr. Hemerson Oliveira Di 

Lábio, o seguinte REQUERIMENTO: 

 

 
 SOLICITA A CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS E A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA 

DE CASTRAÇÃO PARA CÃES E GATOS, NESTE MUNICÍPIO. 

 

JUSTIFICATIVA: 

  A situação dos cães e gatos soltos nas ruas é um problema antigo de nossa cidade e que tem 

aumentado cada dia mais. O principal motivo deste aumento se dá pela irresponsabilidade de moradores que 

por não querer mais o animal o abandonam nas ruas da cidade, causando assim um transtorno na sociedade 

com riscos de agressões á população, acidentes de trânsito e transmissão de doenças, revirando lixeiras, 

deixando tudo espalhado, aumentando a sujeira nas ruas e calçadas, muitos até são maltratados trazendo 

preocupação e comoção à população. As ações de recolhimento desses animais em situação de rua, devem ir 

além das questões de saúde pública e assegurar o bem-estar dos animais. 

 A realização da campanha de castração é uma forma de evitar o aumento dessa população de animais 

de rua abandonados. O crescimento das espécies sem qualquer controle aumenta o sofrimento dos mesmos, 

já que não há centro de acolhimentos e lar para todos eles, que acabam peregrinando e sofrendo maus tratos 

pelas ruas e transmitindo doenças. 

 

Dessa forma, atentos aos anseios da população, solicitamos através deste Requerimento a construção 

de um abrigo para animais (canil e gatil), onde serão alimentados e cuidados e a campanha de castração 

desses animais, com a maior brevidade possível. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 10 DE AGOSTO DE 2022. 

 

_____________________________________                                                        

    FRANCISNEI S. SOUSA FILHO 
                    (Nei Filho – Vereador)                                                                                                                                     
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