
Câmara Municipal de 
Roseira

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 

INDICAÇÃO Nº. 026/2011

Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor do bem estar da 

população, na qual está inserida o controle de zoonose dos animais domésticos, ou, de estimação, 

de posse responsável, ou, abandonados. 

Considerando que, o Município de Roseira, não possui serviço de zoonose. 

Considerando  que,  rotineiramente,  populares,  denunciam  situações  e  fatos, 

envolvendo animais domésticos, ou, de estimação, na sua maioria, cães e gatos, feridos, vitimas 

de maus tratos e da crueldade humana, ou, de acidentes, que reclamam providência pelo Poder 

Público Municipal, responsável legal, pelo encaminhamento e controle destes animais, de forma 

particular, aqueles, abandonados na vias públicas. 

Considerando que, embora o GAPAR, Grupo de Apoio e Proteção dos Animais em 

Roseira,  que  reúne  e  articula  um  grupo  de  pessoas  amigas  dos  animais  na  cidade,  que 

voluntariamente,  procuram  através  de  iniciativas  particulares,  atenuar,  ou,  amenizarem,  o 

sofrimento destes animais, em particular daqueles, abandonados pelos seus donos, nem sempre 

identificados, para serem responsabilidades por esta ilicitude, acaba esbarrando, nas limitações 

financeiras, apesar da boa vontade de cada um.

Considerando que, a falta de um profissional de medicina veterinária no quadro de 

funcionários da Prefeitura Municipal de Roseira, e a presença de uma profissional da área de 

medicina veterinária em nossa comunidade, que na medida do possível, vem colaborando com o 

trabalho voluntário do GAPAR, que não possui recursos financeiros,  para custear as despesas 

com medicamentos e os serviços profissionais de medicina veterinária necessários, dificulta e 

impede assistir plenamente, os animais feridos e enfermos abandonados, na via pública. 

Considerando que, as providências veterinárias, preventivas e curativas, dos animais 

enfermos, ou, feridos, inclusive o sacrifício se for necessário, deve ser orientado e autorizado 

mediante laudo, emitido por um profissional da área de medicina veterinária.

Considerando que, através da presença de um profissional de medicina veterinária do 

quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Roseira, permitirá e facilitará ainda, ações de 

controle  da  população  animal  em  nossa  cidade,  por  meio  de  medidas  de  esterilização,  ou, 

castração.  

Pelas  considerações  mencionadas,  indico  ao  EXMO  SR  Prefeito  Municipal  de 

Roseira, MD Marcos de Oliveira Galvão, a inclusão no quadro de funcionários da Prefeitura 
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Municipal  de  Roseira,  por  convênio,  contrato,  ou,  concurso  público,  de  um profissional  de 

Medicina  Veterinária,  para  atender  as  necessidades  veterinárias  dos  animais  de  estimação, 

domésticos, ou, não, de nossa cidade, em particular os abandonados.

Que se dê conhecimento ao ILMO SR Presidente do GAPAR e seus Membros, aos 

ILMOS SRES Diretores Municipais das Secretarias de Serviços Municipais e, de Obras e Viação, 

ao ILMO SR Diretor do Jornal “O Aparecida” e ao ILMO SR Diretor de Jornalismo da Rádio 

Aparecida.   

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de Abril de 2011.

Vereador Edson Chagas Rodrigues
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Vereador José Roberto da Palma Vereador Francisco de Assis Moura Vieira

Vereador Claudinei Ramos
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