
CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São P au lo -C N PJ 01.772.145/0001-73 

Queluz/SP. -  12.800-000 -  Tel/fax (Oxx) 3147.1223.
e.mail: camafaqueluz@vahoo com.br/site camaragueluz.sp.QOv.br

REQUERIMENTO Ng 046/17

Requeiro, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, oficiar a 

Vigilância Sanitária, em coniunto com o Centro de Zoonose. para que os óreãos

possam viabilizar uma maneira de recolher os cães de rua.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente 
Nobres Pares

Na verdade a presente propositura é uma necessidade e atendimento a 

reivindicação da coletividade.

É de conhecimento geral que muitos são os cães de rua em nosso município, 

em alguns locais os moradores até cuidam dos animais, se dispondo a realizar 

reposição de água e ração.

Porém, no centro da cidade, mais precisamente na travessa da ponte dois 

cães estão atacando pedestres, ciclistas e motociclistas. Levando duas pessoas a 

atendimento em virtude do ataque.

Há uma preocupação por parte do legislativo, em relação aos cuidados 

devidos aos animais, e aproveito para deixar claro que os mesmos merecem ser 

tratados com carinho, dignidade, enfim, como todo animal, estes cães devem ser 

bem cuidados. Mas, não podemos deixar virar rotina o que tem acontecido, estes 

frequentes ataques.
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Entre os dois animais o cão amarelo, por ser maior, parece ser o mais 

agressivo, e diante os fatos ocorridos nos últimos dias, encaminho o requerimento 

à vigilância sanitária e o centro de zoonose de nosso município.

Diante o exposto, e na certeza de providências do órgão competente, é que 

se faz o requerimento.

Pela aprovação. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva,

06 de março de 2017.

Vereadora

Praça Joaquim Pereira, s/n" 
Q ueluz-SP-CEP. 12.800-000


