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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A CONTRATAÇÃO DE UM
MEDICO VETERINÁRIO PARA G

MUNICÍPIO DE BARRA DE SANT41

,RO^m£^Q

Câmar? .C'03i .
Bafa REQUS^EMOS; ouvindo o Plenário na forma Regimental e

Constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa/PB, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

contratação de um medico veterinário para o município de Barra de Santa

Rosa/PB e dá outras providencias.

JUSTIFICATIVA

A contratação de um medico veterinário é de fundamental importância

para o nosso município, pois os animais são tutelados pela constituição federal,

Art. 225 §§ VIII, conseqüentemente parte dessa responsabilidade cabe também

aos municípios, devendo estes realizarem campanhas de conscientização e

guarda responsável, pois a falta de orientação da população de nosso

município propiciou o aumento do índice de maus tratos e abandono que estão

cada dia mais crescente, Lembrando que cada animal nas ruas depositam

cerca de 600 gramas de dejetos (fezes e urina) por dia e que cada fêmea

canina pode gerar num período de 10 anos com uma media de 04 filhotes em

cada gestação 83.000 descendentes e cada fêmea felina pode gerar num

período de 10 anos com 03 crias em cada gestão 120.000 descendente e de

acordo com pesquisas em cada 10 animais que nascem 09 são abandonados,

diante disso é de suma importância a redução dos animais de rua e
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conseqüentemente crias indejadas, reduzindo assim o risco da população

Barrense contrair zoonoses.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para

resolver este problema, pois a presença de cães, gatos e outros animais de rua

é um fato que choca a maioria das pessoas , tendendo a se tornar inaceitável

pela sociedade, a presença de animais sem supervisão nas ruas é um

problema de saúde publica.

Diante disso, a melhor alternativa para gerenciar a população de cães e

gatos é a esterilização, aliada a outras ações como as campanhas de

castração gratuita, vacinação e conscientização da população.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa/PB, 13 de Junho de 2019.

Alex Silva Oliveira

Vereador Proponente
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