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"Indica ao Poder Executivo, a contratação emergencial de médico veterinário para o 

centro de bem estar animal para cirurgias de castração". 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

A Vereadora abaixo firmada membro efetivo desta Colenda Casa das Leis, 

após tramitação, em conformidade com o que determina o Regimento Interno, INDICA ao 

Poder Executivo, a contratação emergencial de médico veterinário para o centro de bem estar 

animal. 

JUSTIFICATIVA: 

O centro de bem estar animal possui apenas um veterinário com 20 horas 

semanais. Este profissional é responsável por cirurgias de castração do programa de controle 

de natalidade de animais domésticos no Município. 

O número de cirurgias realizadas é muito abaixo do que é necessário. 

A lógica é simples, com castração haverá menos abandono, menor número de 

animais para sofrer com violência, menos animais doentes e atropelados. 

É necessário haver um trabalho focado na esterilização dos animais errantes, 

pois o número de animais em situação de abandono nas ruas de nossa cidade está cada vez 

maior. A realização de mutirões, priorizando animais domésticos dos bairros de nossa cidade, 

cães comunitários, deve ser uma realidade freqüente. Mutirões facilitam acesso ao serviço, 

aumentando o número de animais castrados. 

A saúde de nossos animais, tanto os comunitários quanto os tutorados estão 

ligados diretamente à saúde pública. 

A confratação emergencial de um veterinário ou o aumento das horas de 

trabalho do profissional já nomeado ou ainda terceirização de clínica veterinária particular para 

que seja castrado um número maior de animais são soluções para este assunto de extrema 

urgência. 

Castração, conscientização e educação são as soluções para diminuirmos o 

número de animais em situação de abandono. 

À apreciação dos Nobres Pares. 

Sala das Sessões João Manoel de Lima e Silva, 07 de maio de 2018. 
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