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Estado de São Paulo 

Indicação N. 04/2022 

ASSUNTO: Adesão ao Projeto do Governo Estadual "Meu Pet Contanier". 

Autor: Rafael da Silva Ferreira 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

O Vereador que esta subscreve, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que manifeste interesse em aderir ao PROGRAMA DO 

GOVERNO ESTADUAL MEU PET CONTENIER (reportagem anexada), 

enviando ofício para o gabinete da coordenadoria de saúde de defesa e 

saúde dos animais - qabinetedosercretario@saude.sp.gov.br, telefone 

11 3065 4694. 

JUSTIFICATIVA: 

Como é de conhecimento geral, nossa cidade tem diversos 

animais abandonas, sem tutores, vivendo nas ruas e animais abrigados, 

porém, vivendo em situação não ideal. 

Em data passada foi realizada uma ação entre amigos para 

controle de natalidade dos animais de estimação. Nessa ocasião, a 

administração da época, alegou que não promovia o controle da 

natalidade desses animais e outros procedimentos veterinários em razão 

de não ter uma sala de cirurgia e equipamentos adequados. 
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Estado de São Paulo 

Com esse programa tal problema poderá ser solucionado, pois 

o Governo do Estado montará uma clínica ideal para atender melhor a 

população, ampliando o atendimento e cuidados com os animais. 

Diversas cidades próximas já foram contempladas com esse 

programa, como por exemplo, Pereira Barreto, Magda, Valentim Gentil, 

Ilha Solteira, etc. 

Em contato com a Subsecretaria de Saúde de Defesa e Saúde 

dos Animais do Estado de São Paulo, orientou no sentido de que o 

Município envie ofício demonstrando interesse no programa para que 

nosso Município possa participar da próxima contemplação do programa. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipo meus agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Rafel da/Silva Férreira 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 11 de janeiro de 2022. 
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Governo de SP anuncia instalação de consultórios 
veterinários em 130 cidades 

Serviços montados em contêineres ampliam o alcance do programa Meu Pet, que já prevê clínicas de alvenaria 
em 10 cidades 

qua, 22/12/2021 - 18h03 1 Do Portal do Governo 

O Governador em Exercício, Rodrigo Garcia, anunciou nesta quarta-feira (22) a instalação de consultórios 

veterinários públicos em 130 cidades a partir de 2022 (confira a lista no final do texto). Os novos serviços 

funcionarão em contêineres do programa estadual Meu Pet, que também prevê clínicas de alvenaria regionais 

em dez municípios, chegando ao total de 140 cidades contempladas com serviços voltados à saúde de cães e 

gatos. 

"O Governo de São Paulo está ajudando na organização de ações, com um programa estruturado, com eixos 

claros e doação de equipamentos. Isso vai mobilizar mais a sociedade a se preocupar com os pets. Essa é a 

verdadeira boa política pública", disse Rodrigo. 

O Governo do Estado de São Paulo investirá inicialmente R$50 milhões para equipar e fornecer as unidades às 

Prefeituras - o valor estimado para cada é de R$385 mil para a estrutura, incluindo equipamentos e mobiliário. 

Cada consultório será formado por quatro contêineres com toda estrutura necessária para atendimento a cães 

e gatos, aptos a realizar exames e análises clínicas. 

"Com o programa Meu Pet Container, vamos oferecer um atendimento de qualidade aos animais que são parte 

importante das famílias de São Paulo", acrescenta o Secretário de Estado da Saúde em Exercício, Eduardo 

Ribeiro Adriano. 

Cabe aos municípios conveniados a definição do local onde os contêineres ficarão localizados, garantindo 

funcionários, insumos, infraestrutura urbana, autorização junto às autoridades para funcionamento e acesso da 

população ao serviço. 

Programa Meu Pet 

A rede do Meu Pet começou com as duas primeiras clínicas do programa, que já estão em construção em 

Araçatuba e Votuporanga. Elas foram anunciadas em maio e têm conclusão prevista para o primeiro semestre 

de 2022. 
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Outros oito serviços de alvenaria serão instalados em Barueri, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, Registro, 

Santa Bárbara d'Oeste, Jundiaí e São José do Rio Preto, com perspectiva de finalização até o final do próximo 

ano. 

O investimento total deste perfil de clínica é R$ 55 milhões, sendo cerca de R$ 5,5 milhões por unidade para 

construção e aquisição de equipamentos. As obras são realizadas em espaços cedidos por cada prefeitura com 

estrutura média de 600 m2, com consultório de atendimento ambulatorial e urgência e emergência, de 

medicação, internação, salas cirúrgicas, e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais 

domésticos e orientação à população. 

Nestes locais, serão oferecidos serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames 

de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análise clínicas, setor de urgência e emergência, além dos 

serviços de vacinação, castração e adoção responsável. 

Lista de cidades: https://issuu.com/governosp/docs/lista  de cidades meu  pet container. 

Ouvidoria 1 Transparência 1 SIC 

30-ci... 212 


