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Considerando que é dever do vereador fiscalizar e ajudar a administração pública 

municipal em prol do bem comum. 

Considerando que os centros de controle de zoonoses são unidades de saúde pública que 

tem como atribuição fundamental prevenir e controlar as zoonoses (como raiva e o calazar, além 

da dengue e doença de Chagas), desenvolvendo sistemas de vigilância sanitária e 

epidemiológica. 

Considerando que os mesmos desempenham suas funções através de controle de 

populações de animais domésticos (cães, gatos e animais de grande porte). Suas ações baseadas 

em trabalhos educativos, procurando esclarecer e contar com a colaboração e participação da 

sociedade, complementada por ações legais e fiscais. 

Considerando que seria de grande valia para o nosso município, a conquista de um centro 

de controle de zoonoses, proposta essa que se faz presente no plano de governo da atual 

administração. 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor Deputado 

Estadual Padre Afonso Lobato (PV), informações sobre a possibilidade de junto ao Governo do 

Estado estar disponibilizando recursos para construção de um centro de controle de zoonoses em 

nosso município, pois sabemos que a prevenção é de fundamental importância para a saúde 

pública. 

Certos pela atenção de Vossa Excelência, desde já nossos agradecimentos em nome de 

toda população roseirense por tudo que tem feito pelo nosso município. 

Que deste se dê conhecimento ao Presidente do Partido Verde (PV) de nosso município, 

Ilmo. Senhor Fernando Augusto de Siqueira, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas 

Polydoro, e ao grupo de proteção animal “Quem ama cuida” 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de fevereiro de 2015. 
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