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INDI0CAÇÃO N. 037/2020 
Autoria: Vereadora Elisa Gomes Machado  

 

 

SÚMULA:  A Vereadora que a esta subscreve, de acordo com o 

Regimento Interno desta Casa, INDICA ao Executivo 

Municipal, a necessidade de implantação de políticas 

específicas para controle de animais abandonados, tendo 

em vista, a construção de um Centro de Zoonoses, esta 

ação foi assegurada no Plano Plurianual de 2017 através 

da emenda 010/2017. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão dos animais abandonados/animais de rua é, antes de mais nada, uma 

questão de saúde pública, cujas políticas específicas tibungam na condição de atuação 

preventiva, tanto para os próprios animais, quanto para a própria população. Pontuam-se, 

nesse sentido, a condição de hospedeiros de tais animais, e também, a condição de vetorização 

da qual os mesmos participam e que podem vir a atingir a população.  

Obviamente, sabe-se que o atual momento do município não favorece ao 

desenvolvimento amplo, profundo e completo da pauta, contudo, é necessário que o 

município identifique essa questão como prioritária, já que, temos número ascendente de 

animais nas ruas, e, na mesma proporção, identificação de epidemias e surtos de doenças nos 

mesmos. 

Sabe-se que existiram/existem grupos que atuam nessa área e sabe-se, na mesma 

proporção o quão complexo é o desenvolvimento de tal trabalho, que, raramente recebe apoio 

das instituições públicas instituídas para tal. Dessa forma, fica pontuada nesta indicação a 

necessidade de que o Executivo assuma tal desafio e se proponha a resolver e/ou minimizar 

tais questões, disponibilizando, diante mão, para aprofundar os estudos, enquanto legislativo, 

para que se alcance resolução para a demanda. 

Certo de Vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e 

consideração,  subscrevo-me. 

 

Agradecemos antecipadamente. 

 

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha 

Alta Floresta – MT, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

  

Elisa Gomes Machado 
Vereadora 

 


