INDICAÇÃO Nº 18/2021

AUTORES: VEREADORES PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS E
HEBERSON GALTER CUSTÓDIO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinados, de conformidade com as normas
regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Coronel Davi, Deputado Estadual,
solicitando a apresentação de emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), destinada à aquisição de um veículo Castramóvel, com o objetivo
do controle populacional de animais de rua em Aparecida Do Taboado.
JUSTIFICATIVA
O Castramóvel é uma unidade itinerante que faz o trabalho de
esterilização de cães e gatos nas ruas da cidade. Tal medida visa o controle
populacional destes animais em situação de rua e os que convivem com pessoas de
baixa renda. Como se sabe a castração é importante para combater a reprodução
descontrolada e, consequentemente, os casos de violência e maus tratos.
Conforme pesquisas realizadas o veículo do castramóvel deverá estar
equipado com um tubo de oxigênio, mesa de cirurgia e auxiliar, pia para higienização,
ar condicionado e todos os medicamentos necessários para que os profissionais
possam realizar os procedimentos.
Entendemos que nos dias atuais tal medida é de extrema importância,
pois além de conscientizar a população sobre a guarda responsável, o procedimento
cirúrgico é realizado nos animais, evitando a permanência dos mesmos nas ruas, sem
o devido cuidado e tendo a população destes animais aumentando dia a dia. Ao
solicitar de Vossa Excelência a destinação de recursos para a aquisição de um
castramóvel temos em mente que é preciso também realizar ações de educação
visando a redução do abandono, o estímulo à doação, o respeito, a promoção do bem
estar, o acompanhamento, a prevenção e os cuidados com os animais em todas as
etapas da vida.
Por recebermos diversos pedidos de pessoas que amam e dispensam
cuidados com os animais de rua, estamos encaminhando esta indicação para que
Vossa Excelência viabilize o pronto atendimento.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado MS, 17 de fevereiro de 2021.
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