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REQUERIMENTO nº 010/2017 
 
 
 

                       REQUEIRO à Mesa, após as formalidades 

regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, 

XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 8º, IX e XVII, 

da Lei Orgânica do Município, para que através do departamento 

competente, seja determinado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Municipal, o envio a esta Casa de Leis informações referentes a uma 

campanha de castração publicada em semanário local em 30/07/2016. 

Onde o Serviço Municipal de Controle de Zoonoses, fazia um 

chamamento à população interessada, para realizar inscrições até 

19/08/2016 e a data prevista para se iniciar as castrações gratuitas seria 

em 01/09/2016. As informações em questão são: 

 

 Quantas inscrições foram realizadas? 

 As Castrações foram realizadas? 

 Quantos animais foram castrados? 

 Em que Local e qual (ais) profissionais realizaram os 
procedimentos 

 Qual o Valor pago pela municipalidade (com cópia da nota) por 
cada castração? 

 O referido setor tem a intenção de realizar outras campanhas 
de castração? 
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Justificativa: 

 

O Requerimento em questão se faz necessário, uma vez que 

cumprindo aos Vereadores a função de fiscalizar, além de ser 

militante há muitos anos da causa animal, vejo como obrigação dar 

satisfações a todos os munícipes em especial a todos aqueles que 

como eu lutamos diariamente pelos animais. Para isso conto com o 

atendimento deste requerimento. 

  Sala as Sessões, 06 de março de 2017. 

 

 

JULIANA GARCIA LORENCETTI 

Vereadora 

 

 

 


