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REQUERIMENTONº 1900/2018

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2018, às 16:12 horas, reuniu-se na
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa de Leis,
a Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Requerimento
nº1900/18, tendo como objeto PARA INVESTIGAR OS CASOS E
PROCEDIMENTOS E PRÁTICA DE EUTANÁSIA EM ANIMAIS NA
COORDENADORIA DE BEM ESTAR ANIMAL DE RIBEIRÃO PRETO sendo
por meio do ato da presidência nº44/18 publicado no DOM da edição de
13/04/18 nomeados os seguintes vereadores membros: Marcos Papa; Jean
Corauci, Dadinho, Paulo Modas, Adauto Marmita. O Presidente da CPI
informa que na reunião de hoje estará AUSENTE justificadamente o Vereador
Dadinho. Reiterando as considerações e razões expressamente expostas
anteriormente e em ato contínuo o Vereador Presidente desta CPI, Marcos Papa
convoca o DEPOENTE RICARDO DE ALMEIDA SOUZA, Proprietário da
Empresa — Clinica Veterinária Ricardo. Esclarece ao Sr. Ricardo o compromisso
com esta CPI na sua condição de depoente e de suas implicações jurídicas ao
depor nesta Comissão. 0 Presidente da CPI Vereador Marcos Papa, inicia os
trabalhos com perguntas formuladas previamente pela assessoria as quais
acompanham em anexo a ATA dos trabalhos desta sessão. O depoente Sr.
Ricardo de Almeida Souza, respondendo aos questionamentos, em especial no
tocante aos procedimentos realizados na pratica da EUTANASIA no animal
(cavalo), no bairro Branca Salles, procedimento este realizado por funcionário da
empresa e questionando-se sua habilitação técnica e a falta de profissional
qualificado para realizar a EUTANISA no animal. Alem dos esclarecimentos
feitos pelo Sr. Ricardo no quesito à pratica da EUTANASIA feita por seu
funcionário sem acompanhamento técnico adequado, o proprietário traz a esta
CPI informações de renegociação contratual feitas com a Prefeitura Municipal
para ajustar pagamentos atrasados da gestão anterior e assim dar continuidade
no contrato na atual gestão com a então revisão de valores e serviços
estabelecidos no contrato inicial, no entanto informa que na renegociação foi

procurado pelo “Sr. Toninho” para realizar os ajustes necessários no contrato,
contudo não documentou as alterações, o proprietário a pedido da CPI informa
que fornecerá o contrato inicial na integra a esta comissão para que seja
anexado aos autos do processo e possa contribuir com os trabalhos e facilitar
eventuais questionamentos na execução dos trabalhos realizados. Admitindo
falhas na execução do contrato Ricardo foi questionado pelo membro desta CPI
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o Ver. Paulo Modas quanto à disponibilidade do quadro Efetivo (funcionários) da
empresa, já que havia se questionado anteriormente sobre o deslocamento de
funcionários para outros municípios atendidos sendo este um possível problema
na questão logística que poderia provocar a demora no atendimento dos
chamados em Ribeirão Preto. O depoente esclarece as questões logísticas e em
suas palavras desafia quem possa provar que o atendimento não esteja sendo
feito, e que os relatórios mensais estão completos e entregues a Coordenadoria.
Sobre o atendimento via telefone o depoente informa que são duas linhas
disponíveis, e que o 0800 somente atende chamadas realizadas por meio de
telefonia fixa, e que outro número este de telefonia celular Eca 24 horas ligado
com seu funcionário a disposição para atendimentos. Da plateia: Talita Borges
(ativista da causa animal) questiona o Proprietário sobre os procedimentos
realizados e o depoente respondendo os questionamentos volta a afirma que
como Veterinário de Profissão jamais adotaria nenhum procedimento que fosse
contrário à legislação vigente e que tudo é informado via relatório a Coordenaria
do Bem Estar Animal de Ribeirão Preto (CBEA). Ricardo proprietário da
Empresa diz que está a disposição da CPI e que colaborará com tudo o que for
requisitado. Por Em, o presidente dessa CPI agradece a todos os presentes,
encerrando a reunião. Sendo que a respectiva reunião foi gravada integralmente
sem edição em mídia áudio visual e encontra-se anexada aos autos, fazendo
parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados em se
manifestar, a reunião foi encerrada às 17:40 horas, da qual para constar, eu
Thiago Cardoso Rosa (f/fáí- - ) agente administrativo desta CMRP, lavrei a
presente ata, que foi elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018, que
depois de lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores membros presentes
desta CPI.
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