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Considerando que é dever dos poderes constituídos zelar pelo bem estar da população 

e tudo que está relacionado a sua dignidade como o respeito no trato dos animais. 

Considerando que é do conhecimento de todos que o grande problema com os animais 

de rua principalmente; é a velocidade em relação a sua procriação, causando transtornos e 

sofrimento a esses animais que muitas vezes ficam abandonados pelas ruas, onde graças as 

ações abençoadas daqueles que amam de verdade e lutam pela causa dos animais, tentam 

amenizar o problema. 

Considerando que o Poder Público Municipal sofre com suas limitações de recursos, 

ficando assim as mãos atadas para atender a tão nobre causa em favor dos animais indefesos. 

Considerando que temos informações que existe a possibilidade de através de projeto 

específico junto ao governo do estado por intermédio do Deputado Estadual Feliciano Filho, 

a aquisição de recursos para castração de animais (cães e gatos). 

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

Feliciano Filho, informações sobre a possibilidade de estar atendendo tal reivindicação da 

população roseirense. Sabemos que o nobre Deputado é um guerreiro em favor do bem estar 

dos animais, solicitamos o projeto de castração em nosso município, onde ainda esperamos 

contar com o apoio da administração municipal para que em parceria realize tal feito. 

Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro e 

à Dra. Mariele, proprietária da Pet Clin. 

Plenário vereador João Caltabiano, 27 de maio de 2013. 
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