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DESPACHO
APROVADO NA SESSAO DE

LIDO NASESSAO                      EMENITA:     Solicita    o ~controle     DODula-

Senhor Presidente,

cional   de   caes   e   aatos   em   nosso
munici

cAun ~ DE " VRTA

#&pon#z£
Requeiro a Mesa,  na forma regimental, com a aprovagao do plenario para soljcitar

ao Senhor Prefeito Municipal, atrav6s das Secretarias Municipais de Services Rurais e de
Sat]de, a implanta9ao de urn programa de controle populacional de caes a gatos de rua,
atrav6s  da  castracao  de  femeas  pelos  medicos  e  tecnicos  veterinarios  do  quadro  de
servidores municipais.

Justificativa:

0 elevado ndmero de caes e gates em situa9ao de rua representa atualmente urn
grande desafio  para  o  nosso  municipio.  Em  08  de junho de 2018 foi  publicada  a  Lei  n°
11.140  que  instituiu  o  C6digo  de  Direito  e  bern-estar  animal  da  Paraiba  e  devido  ao
constante aumento desta  populapao  e a  vulnerabilidade de actdentes  e zconoses,  e e
precjso  promover o  convivio  harm6nico em  sociedade,  realizar o  controle  populacional
destes animais  atrav6s  da  castragao  que  sera feifa  pelos  pr6prios  medicos e tecnicos
veterinarios  pertencentes ao  quadro  de  servidores do  munjcipio e,  consequentemente,
proporcionar urn bern-estar para esses animais e pessoas.

Paralelo  a  isto,  desde  2015  atua  em  Boa vista,  o  grupo  S.O.S.  4  PATAS.  Com
recursos escassos provenientes exclusivamente de doa96es da populagao e realizagao
de  bazares,  presta serviaps de assistencia aos animais de  nossa cidade.  Liderado  por
Dark,  lsaura,  Laissa,  Valeria e Ciele,  atuou  no socorro de varios animais envoMdos em
acidentes,  no ousteio de  remedios e  sess6es de quimioterapia,  em  intimeras adap6es,
dcagao de racao, realizaeao de consultas, castrag6es e etc.

Mesmo  com  todas  as  suas  limitae6es,  o  S.O.S.  4  PATAS,  mudou  a  vida  de
dezenas  de   animais   em   nossa   cidade   ao   longo   dos   anos.   AInda   assim,   sem   o
envolvimento da nossa lideranca politica nao e possivel agir de forma a realmente mudar
a  situa9ao  precaria  e  preocupante  dos  nossos  animais  de  rua,     Hoje,  o  grupo  se
voluntaria desde ja a  ajudar o  municipio na  elaboracao e realizagao desse esforpe tao
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Sala das Sess6es da Camara Municipal de Boa vista,
Casa "Dr. Antonio Pereira de Almeida",

Em 08 de maio de 2021.

FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA
Vereador
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