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CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMOEiRO DO NORTE
DES~ACH.ADO EM SESSÃO

Estado do Ceará OROINARrA R~ALlZAOA NO DIA

Câmara 9vtunicipaf de Limoeiro do 1V{1J1:.e~ O5 120~
Legislando com compromisso e determinação.

REQUERIMENTO N.o ...d..1V2021-VERE
Limoeiro do Norte, ~ de ')<\~.8 de 2021.

o vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma regimentar em
vigor, vem respeitosamente requerer que V. Exa. se digne de reenviar cópia deste
Requerimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o Excelentíssimo Senhor José Maria
de Oliveira Lucena, ao Secretário Municipal de Saúde, o Senhor Deolino Júnior Ibiapina, e
ao Gerente do Núcleo de Endemias e Zoonozes, o Senhor Raimundo Levi Gomes dos
Santos, solicitando ao Poder Executivo Municipal a busca de uma parceria/convênio com
clínicas veterinárias situadas em nosso território para atendimento gratuito a animais de rua,
animais domésticos de famílias em situação de vulnerabilidade social, sob cuidados de
protetores de animais domésticos independentes, organizações não governamentais e
demais associações devidamente constituídas.

Considerando as dificuldades socioeconômicas da população, é necessano que o
poder público estabeleça um sistema público de atendimento à saúde e bem-estar animal,
de forma a estancar o sofrimento de milhares de animais e confortar a população carente de >

assistência médica veterinária para seus animais de estimação, principalmente aqueles em
situação de abandono que estão sob cuidados de protetores de animais e ONG's.

A saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal e ao meio ambiente
equilibrado. O aumento da população de animais de rua e domésticos cresce, milhares de
famílias carentes presenciam o sofrimento de seus cães ou gatos doentes, que necessitam de
diagnósticos, medicamentos ou cirurgias sem poder propiciar um tratamento que cure ou
minimize o sofrimento do animal.

Esse requerimento é uma solicitação dos defensores da causa animal e de toda
sociedade Limoeirense.
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Respeitosamente, ~ROTOCOLO
Camara Mun limoeiro do Norte
PROTOCOLO N' 01089

A Sua Excelência o Senhor
Heraldo de Holanda Guimarães
Presidente da Câmara Municipal
Limoeiro do Norte - CE
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