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MOÇÃO Nº. 45/10  

 

Considerando que é dever do Vereador reconhecer, destacar e enaltecer publicamente 

instituições e pessoas que contribuem para o bem estar da População Roseirense. 

 

Considerando que no ultimo dia 19 de Julho de 2010, O Grupo de Apoio e Proteção aos 

Animais em Roseira, GAPAR, completou mais um ano de sua organização no Município de 

Roseira, 5º ano. 

 

Considerando a importância do trabalho voluntário, realizado pelos Amigos dos Animais 

em Roseira, articulados através do GAPAR, adotando providências comunitárias, para atenuar o 

sofrimento dos animais, denunciando quando necessário os casos de crueldade e maldade, apoiando 

e orientando a População acerca das questões envolvendo os animais, através de atendimento ao 

público e campanhas comunitárias de conscientização.  

 

Considerando que a responsabilidade de adotar as providências administrativas necessárias 

com relação aos animais abandonados em vias públicas, é do Poder Público Municipal. 

 

Considerando que, na falta de Serviço Municipal específico, para atender a população 

animal abandonada, o GAPAR funciona como um parceiro, no sentido de auxiliar no 

encaminhamento das questões que envolvem os animais no Município de Roseira, em particular, os 

doentes, feridos e filhotes, desamparados, sem propriedade responsável.  

 

Apresento Moção de Congratulações, ao Grupo de Apoio e Proteção aos Animais em 

Roseira, GAPAR, pelo 5º Aniversário de sua criação e organização em Roseira, para satisfação dos 

Amigos dos Animais, pelo belíssimo trabalho que realiza em favor da proteção da vida animal, 

através de esforços pessoais, anônimos e voluntários.   

 

               Que se dê conhecimento por escrito ao ILMO SR Presidente do Grupo de Apoio e 

Proteção aos Animais em Roseira, GAPAR e seus Membros, a Associação Comunitária de 

Comunicação e Cultura Sant’Ana, e por e-mail, aos Jornais “O APARECIDA” e  “TRANCA  E  
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GAMELA”, de circulação em Roseira e Região.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 02 de Agosto de 2010. 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor da Moção 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira  
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