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Indicação N. 33/2022 

ASSUNTO: Causa animal. 

Autores: Rafael da Silva Ferreira 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em caráter de urgência,  o 

que segue: 

O Vereador que esta subscrevem, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que promova a nomeação e posse do veterinário 

aprovado no concurso público, bem coo cadastre clínicas veterinárias 

para promover a castração dos animais que estão aos cuidadores dos 

protetores dos animais e tutores hipossuficientes. 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando o abandono da causa animal no nosso município; 

considerando as inúmeras indicações e reclamações dos munícipes e 

protetores dos animais; considerando que os vereadores do PODEMOS já 

conseguiram com a Deputada Renata Abreu, R$ 50.000,00 e o Prefeito 

junto ao deputado Carlão Pignatari trouxe para Guzolândia mais R$ 

50.000,00, indico ao Excelentíssimo Prefeito que faça uso de forma 

eficiente desses recursos, especialmente analisando, em caráter 

emergencial, a possibilidade de promover credenciamento de clínicas 

especializadas em castração animal enquanto o programa meu pet 

container não chega em nossa cidade. 
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Ademais, indico que seja convocado o veterinário aprovado no 

último concurso público para que promova atendimento aos animais que 

tenham tutores carentes, animais que estão aos cuidados dos protetores 

dos animais e os abandonados, inclusive com disponibilidade de 

medicamentos e rações. 

Ressalta-se que se não houver ação por parte da Administração 

a situação será comunicada ao Ministério Público de Auriflama para que 

seja tomada medidas judiciais frente a inercia ilegal do Poder Público. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

Rafae da Silva Ferreira 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 03 de maio de 2022. 


