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Requerimento nº 104/2018 

 

     

Autor: Jordão de Amorim Ferreira 

 

 

Ao  

Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 

Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda 

 

 

    O Vereador que abaixo subscreve, requer que 

após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito 

Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho  

      

- solicita o envio de um Projeto de Lei a esta Casa Legislativa, autorizando 

a construção de um canil município ou contratação de castra-móvel 

periodicamente. 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

Este Canil municipal seria um lugar destinado ao alojamento dos animais 

com a finalidade de controlar a população de cães no município e a 

proliferação de doenças. 

 

Através da construção deste espaço seriam aperfeiçoados a apreensão de 

animais soltos pelas vias urbanas, o controle reprodutivo de cães e o 

incentivo à adoção  

 

“As cidades devem ser entendidas como “espaço de vida”. E nesse espaço 

vital convivem animais e seres humanos. A busca de uma convivência 

harmoniosa entre as diversas espécies deve ser a tônica de um pensamento 

moderno, devendo ser praticada pelos gestores públicos”. 

 

“Humanizar uma cidade e torna-la ecologicamente correta é estabelecer 

uma agenda ambiental que inclua, de fato, os animais que compartilham 

com os humanos o espaço urbano. Não se pode mais admitir práticas cruéis 

no trato com os animais e muito menos pensar em seu extermínio quando a 

situação foge do controle. visando somente benefícios aos seres humanos”. 
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POPULAÇÃO DE ANIMAIS 

O Brasil é o segundo pais no mundo com a maior população de animais, 

perdendo apenas para os Estados Unidos. Dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que nos últimos anos houve 

um aumento de 17% no número de cães e gatos no Brasil, com isso, 

indicam a necessidade de se implantarem políticas que atendam aos 

interesses das populações e demais procedimentos indispensáveis para a 

saúde dos animais. 

 

 

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de agosto de 2018 

 

     

 

       Jordão de Amorim Ferreira 

             Vereador Proponente 

 


