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ATADACOMISSÃOESPECIALDE
ESTUDOS

—CEEACOMPANHARA
CONSTRUÇÃOE IMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO

GRATUITO. REQUERIMENTONº5835/2021 - ATO DA PRESIDÊNCIA Nº132021

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2022, às 16h:36min., reuniu-se na Sala de
Comissões desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, os vereadores membros da
Comissão Especial de Estudos, constituida pelo Requerimento nº5835/2021, tendo como
objeto ACOMPANHAR A CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO
HOSPITAL VETERINÁRIO GRATUITO, e Ato da Presidência nº13/2021, publicado
no DOM edição do dia 23/08/2021 que nomeou nacondição de membrosos vereadores:
1gor Oliveira; MatheusMoreno e Jean Corauci. Havendo quórum regimental, com a palavra
o vereador presidente e vereadores membros realizaram os agradecimentos e
considerações iniciais sobre as razões que compõem a construção do Hospital veterinário
gratuito, destacando que a populaçãoquersaber qual o local e quando será construído.
Retomando a palavra o presidente mencionou que governo estadual anunciou a
destinação de Investimento próximo a R$5,500.000,00 para a construção do Hospital
veterinário, em que o município segundo informações possul mais de 140.000 (cento e
quarenta mil) animais pet (cachorros e gatos) nos domiciios, enfatizando sobre a
existência do ProgramaEstadual Meu Pet, o qual, oferece vários serviços. Neste sentido,
Solocou em deliberação a expedição de ofício para a Prefeitura Municipal questionando;
alOlocal será instaladooHospital veterinário gratuito?. Qual a atual situação do

andamento da construção do Hospital veterinário?. Mencionando sobre a existência do
projeto delei estadual nº782/2017 de autora do deputado estadual Léo Oliveira que possul
como ementa: “Autoriza o Poder Executivo a construir o Hospital Veterinário Público
Metropolitano no Município de Ribeirão Preto, destinado aos animais domésticos de
famílias. comprovadamente de baixa renda”, Colocando em votação foi aprovado
unanimemente a elaboração e expedição de ofícios de forma simultânea para o secretário
municipaldaCasa Civi Ricardo Aguiar, como também ao secretário Estadual de Saúde
lean Gorinchteyn. Por fim, nada mais havendo a deliberar, nem interessados em se
manifestar, o vereador presidente da CEE encerrou a reunião às 16h47min. sendo
gravada em inteiro teor por mídia audiovisual que é parte integrante desta ata nos termos
da Resolução Cameral nº46/2018 disponibilizada no canal
https:youtube comiwaich?v=waLSRbdoz54 e devidamente juntada aos autos. Eu,
Luiz FernandoPeres Ao servidor designado, lavreia presente ata que depois
de lida e aprovada, vái assinada pelo vereador presidente, sendo a lista de presença
documento integrante da respectiva ata,
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