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SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Cªlª a seguinte:

CONSIDERANDO a Importância do poder púbhw munrcrpa» oferecerpolmcas

cães e fehnos, como
de
animal
controlar
saúde
drssemrnaçao
doenças para a
e
a
mem de garantir
púDIncas de centram da na(ahdade de ammaís domesuccs. como

população como um mau;

CONSIDERANDO que

a pancenna de comnavlrus,

mimada em março de

2020. provncou suspensão e a descontlnmdade de grande pane dos serviços de
erençáu a saúde emmaI em Ribeirão Prem, cs quars eram Dferemdos lame peía
&

sac—ecade ciwI quanto pelo poder púbhco;

CONSIDERANDO a Importância da oferta de semçoS de arenmmemo e saúde
ammaI nurn mumciplo como Ríbeirão Prem. que de acordo com o Mmiste'no da
Sauce, possur enlre 72 mn e 141 mil cães e felmcs,
PeIo exposto acrma. REQUEREMOS na forma regvmental. depcns de nunca o
alenàno. que Seja sacrado ao Prefenc Munimpal para fornecer as mmrmaçôes acerca

das seguintes questões

AIuaImente o CastramÓVeI eSIá em Íuncmnamemo no município oe
Rnoeuãu Fªrelo” Caso sIm possui um Calendário de atendimemo por regíãm Du barro"
Cªso slm pedrmas que ncs forneça () caIenaane.
I

A

ª

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
E

tado de S o Paulo

- Caso não esteja funuonando, por quanto tempo o Castrªmóvel
Existe previsão de data mas o retorno das aux/idades? () que ioi
inativo?
permanece
feno com os medlcamenlos e outros msumos que pemeram a dale de validade?
|<

, Para fundonar, !) Caslramóvel conta com me'mcos venennàrios &
pronssionais concursados ou conlrenados paa preferlura. ou são
tememzaaos?
m

demais

secretaria ou Órgão vinculado :; Preíeuura Municipe! provém o
crçamenm destinada a manutenção dos servicos oferemaos peu: Castramóvelº
|V . De qual

»
Para o ano de zozw, qual é a montante do orçamento deslinado à
dos
manutenção
serviços afamados gem Casuamóven
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Sala de sessões, 10 de setembro de 2021,
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MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES
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