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REQUERIMENTO Nº22/2023 

 

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 as seguintes informações sobre os critérios de doação 

de ração animal prevista no Contrato 0015/23. 

Considerando que o  abandono de animais domésticos é uma 

questão estrutural que atinge a maior parte da sociedade 

especialmente os centros urbanos, levando em consideração a 

atual situação crise sanitária e humanitária que assola o 

mundo.  

             Considerando que a realização e participação de 

ações voluntárias para manter os animais resgatados, 

procedimentos veterinários, lares transitórios, entre outros, 

vem sendo a anos executadas também por protetores 

independentes, ONGS e munícipes, alguns desses com recursos 

próprios. Devido a atual situação que nossa sociedade enfrenta, 

com o aumento do número de denúncias de maus-tratos, pedidos de 

ajuda aos protetores, pedidos de ração e o aumento de animais 

abandonados, tornasse insustentável a prática e o manejo dessas 

ações sem o auxílio do Poder Público.  

 

                Em vista disso, requeremos, nos termos 

regimentais, que se oficie o Chefe do Executivo para que, 

através do Departamento competente, nos responda as seguintes 

indagações:  

 

1-No que tange a ração animal, existe um plano de trabalho e 

critérios para a distribuição da Ração? Prevista no Contrato 

0015/23 

Data: 10/02/23 

Processo Licitatório- 00018/22 

Valor-R$ 12.444,50 

Fornecedor  Fabio Samuel Lopes Pereira 

Encaminhar cópia do plano de trabalho e o processo Licitatório.  

 

2-A distribuição de ração, durante o período de doze meses no 

Município e Distrito é precedida de cadastro e credenciamento 

de Protetores Independentes de cães e gatos e Entidades 

Protetoras de Animais? 

 

3- Foi realizado o censo animal, objetivando ter a estimativa 

de cães e gatos que estão em situação de vulnerabilidade, 

necessitando da ração? Como chegou ao valor proposto no 

contrato? Existe estudo prévio da estimativa da demanda? Quanto 
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em média de ração será adquirida com o valor estipulado no 

contrato? 

 

4-Qual o departamento e ou servidor será responsável pelo 

técnico operacional para realizar a  distribuição das rações? 

 

5. Há cadastro preexistente de protetores e ONGs aptas a 

receber o benefício? 

 

6-  O Chefe do Executivo tem interesse em enviar a Câmara de 

Vereadores um Projeto de Lei criando um Banco de Ração no 

Município? 

 

7-Dentro dos recursos destinados ao atendimento dos animais em 

vulnerabilidade, é possível destinar um valor para compra de 

ração e medicamentos veterinários de forma emergencial? 

 

8- Quando pretendem iniciar as doações? 

 

 
http://sppmrubineia.dcfiorilli.com.br:8079/transparencia/# 

 

Justificativa: Tais solicitações visam o 

conhecimento desta Augusta Casa de Leis, cujos vereadores têm o 

poder de fiscalização junto ao município. 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

06 de março de 2023. 

 

 

NEUZA RIBEIRO  

Vereadora  

 

 

 

 


