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REQUERIMENTO Nº 95/2022 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

REQUERIMENTO: NEUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

 

Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, ouvido o D. 

Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a quem 

lhe for responsável, no sentido de Fornecer a esta AUGUSTA CASA 

DE LEIS informações acerca da Criação de um Abrigo Municipal 

para Cães e Gatos, Centro de Controle de Zoonoses  no município 

de Rubineia, entre outras. 

Considerando que o CCZ não está instalado adequadamente, e não 
deve ser abrigo de animais, mas de controle de zoonoses, 

doenças transmitidas entre animais e seres humanos. E sim para 

atuar em frentes como a vacinação de cães e gatos, castrações  

e campanhas educativas de valorização da vida animal, bem como 

saúde pública.  

Considerando a necessidade de se tomar medidas que objetivem a 

criação de abrigo para cães e gatos abandonados no Município, 

bem como cota de castração mensal permanente para estes 

animais, campanhas frequentes de castração e vacinação, tendo 

em conta o censo animal. 

 

Considerando, que a solução deste problema não é exclusivamente 

a questão humanitária, mas de saúde pública, meio ambiente e 

controle de doenças e a prefeitura deve implantar políticas 

públicas para amenizar.  

 

1-A municipalidade  considerou o antigo aterro sanitário (onde 

antes tinha o barracão)  como um provável local para a 

construção do CCZ – Centro de Zoonoses, atrelado a um espaço 

que funcionaria  como local para receber os animais resgatados 

das ruas, para a reabilitação, cuidados e na sequencia doação?  

Se não, qual o local está sendo considerado?  

2-Foi realizado ou pensado em um  projeto para construção do 

Centro de Controle de Zoonoses, visando os possíveis recursos 

financeiros que seriam gastos, desde a execução do espaço, bem 

como manutenção, recursos humanos e materiais? Se sim, enviar 

em anexo cópia do projeto. Se não, qual o motivo, ainda não foi 

feito?  

3- Foi realizado projeto constando despesas com a construção de 

baias para cães e gatos, espaço designado para atendimento aos 

animais de ruas acometidos de doenças, bem como vítimas de 
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atropelamento entre outros, contratação de veterinário e 

pessoas que serão os responsáveis pelos cuidados, manutenção e 

limpeza do lugar, alimentação e medicamentos para estes 

animais? Se sim, enviar cópia do projeto. Se não, qual o 

motivo, visto que foi citado a possibilidade de Abrigo 

Regional? 

4- A municipalidade ainda não realizou o Censo Animal, portanto 

desconhece a realidade do próprio município, dessa forma, 

baseia-se em quais dados para pronunciamento sobre Abrigo 

Regional para cães e gatos?  

 

Justificativa: Tal solicitação está inserida na 

missão precípua do Vereador, demandando o conhecimento por esta 

Casa de Leis do ora solicitado, justificando-se o presente 

Requerimento na ação primordial do Legislativo: FISCALIZAR 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

24 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Neuza Ribeiro  

Vereadora  


