
EMENTA:  REQUER, REITERANDO, INFORMAÇÕES SOBRE

CASTRA MÓVEL E PROGRAMA DE CASTRAÇÃO

DE ANIMAIS, CONFORME ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Com fins de alimentar  estudos que este Edil  vem realizando

junto  com  a  Assessoria,  em  fevereiro  de  2.021,  apresentamos  ao  Poder  Executivo,

requerimento parlamentar de informações, aprovado pelo Plenário da nossa Edilidade, o

qual  levou  o  nº.  0128/2021  e  foi  autuado  no  âmbito  da  Administração  Pública  pelo

Processo Administrativo Digital 2021 007373-6, e foi encaminhado à Secretaria Municipal

do Meio Ambiente/Coordenadoria  do Bem-Estar  Animal,  tratando o requerido, sobre a

Unidade de Atendimento Avançada Municipal “Castra Móvel”.

Em  março  no  retorno  do  requerimento,  vieram  informações

acerca do solicitado e outras complementares, notadamente vinculando providencias e

ocorrências na área a redução das questões comprometidas pela situação e Pandemia

COVID-19.

Passados seis meses, e a situação da Pandemia caminhando

para  total  flexibilização  das  ações  e  atividades  de  rotina  e  cotidiano  dos  serviços  e

políticas públicas, cabe a este Edil, reiterar pedido de informações conforme abaixo:

Posto isto,  no exercício do poder fiscalizatório parlamentar, e

para subsidiar estudos parlamentares que estamos realizando, reiteramos, e, indagamos

ao Executivo Municipal:

1. Reiteramos  pedido  de  informação  sobre  a  situação,

condições de  uso,  manutenção  e  conservação  e  operacionalidade da  Unidade Móvel

Avançada Municipal “Castra Móvel”.



2. O veterinário  aposentado que compunha a equipe da

Coordenadoria, já foi substituído?

3. O programa de castração que estava em andamento,

aguardando o  recebimento  de recursos que já  estavam aprovados,  e  cronogramas e

editais  sendo elaborados,  com a inclusão do castramóvel  como centro cirúrgico e de

apoio, já está me funcionamento.

4. Considerando que hoje o interesse público de demanda

dos  Munícipes-contribuintes  é  por  ações  organizadas  da  Administração  Pública,

procurando atender ao binômio oportunidade/conveniência,  quais as ações,  projetos e

atividades que a Coordenadoria de Bem-estar Animal, está efetivamente realizando para

atender a tal demanda? Favor detalhar?

                

Ante o exposto, REQUEREMOS à nobre Mesa Diretora desta

Casa de Leis, na forma Regimental, e após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de

Ribeirão Preto, seja oficiado ao Poder Executivo local, para que se manifeste no prazo

legal, acerca das questões acima elencadas.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2021.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB 
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