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Ofício nº 4323/2019-CM

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) MARINHO SAMPAIO cumprimos o dever de encaminhar a Vossa
Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es)
competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos-nos.

/ Atenciosamente

casesSECRETÁRIO DA CASACIVIL /
/

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7231/2019

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO- SP
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Resposta Processo nº 2019 043253 -1

1) ACBEA Faz recolhimento seletivo de animais dé Pequeno porte (cães e gatos emsofrimento, que não tenham Proprietário e nem cuidadorés. Com relação aós animaisde grande porte, no momento,a Prefeitura está sem contrato com empresa para esteserviço - Processo em Andamento;
Recolhimento: 406

2) Os animais são medicados € após recuperação, vacinados, Castrados, microchipados edisponibilizados para adoção.
No momento, estamos sem contrato para realização de exames. Está em tramite. ACBEA não realiza cirurgias, excetuando a castração.RN
As eutanásia são realizadas quando,após avaliação do médico veterinário, o animaltem seu bem estar comprometido de forma irreversível, tendoa finalidade deeliminara dor ou o sofrimento, os quais não podem se r controlados por meio deanalgésicos, sedativos ou outros tratamentos, observando sempre as normas contidasna Resolução hº 1000 do Conselho Federal de Mediciha Veterinária - CFMV de 11 demaio de 2012;
Eutanásia: 52

3) Sim. Cães e Gatos
Foram realizadas 1.263 Castrações em 2019.

4) Os animais do cânil coletivo são soltos diária, tem para “banho de sol”, bem como osdo canil individual guiados pelo servidores cuidadores do canil.Adoções são feitas diariamente na CBEA.
Todo ultimo sábado de cada mês é realizada a “Feira de Adoção;1N

5) Seguea tabela com o custo mensal dos animais na CBEA

INSUMOS/APROXIMADAMENTE
MES

Medicamentos Castração
:

,

R$ 4.500,00
Material Enfermagem A

R$ 1.000,00
Vacinas Espécie Específica . Rê 3.023,00

PRODUTOSDE LIMPEZA (CANIL/GATIL) [TRE LAO

E RELATÓRIOS DE ADIANTAMENTO | .

R$ 1.500,00

O investimento ideal necessário seria para à estrutura na Cbea, como reforma dósgatis, canis, quarentenas, troca de portões, que estão todos quebrados e enferrujados
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Por causa da urina e muita água, todos deveriam ser de inox ou alumínio,comedouro, bebedouro (todos teriam que ser de INOX ), precisamos tambémreformar da sala de tricotomia, entre outras salas do setor, como sala de reuniões quenão temos, pisos de todo prédio entre outras necessidades, o valor para essa demandaseria de mais ou menos 800.000,00 (oitocentos Mil reais)
6)Todos os anímais tutelados na CBEA são microchipados.
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