
Requerimento Nº: 7036 / 2019

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 14 de Agosto de 2019

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO A SECRETARIA DA SAÚDE DO

ESTADO DO CEARÁ SOLICITANDO “CASTRAMÓVEL” PARA

COMBATER ZOONOSES NOS MUNICÍPIOS DE ACOPIARA, CATARINA E

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.

O deputado abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a V. Exa. que seja enviado ofício a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará solicitando “castramóvel” para combater

zoonoses nos Municípios de Acopiara, Catarina e Irapuan Pinheiro.

Justificativa:

Devido ao crescente número de animais que circulam pelas ruas dos municípios, abandonados ou não, a população preocupada

com essa situação, tem nos cobrado providências no sentido de se ver a imediata realização de uma política efetiva quanto ao

controle populacional de cães e gatos, através da castração. 

Sabendo-se que o problema de animais abandonados, soltos na rua ou sem dono, que perambulam pela cidade já se tornou um

grande problema de saúde pública pois não existe controle de natalidade e muito menos sobre as doenças que esses animais

podem causar a si mesmo ou a população humana em geral. 

Saliento que a castração busca um equilíbrio na população animal, diminuindo o índice de abandono e maus-tratos e prevenindo

agravos à saúde pública e agressões ao meio ambiente, visto ainda, que tal procedimento já é realizado com sucesso em várias

cidades do Brasil. 

Secretaria da Secretaria do Estado do Ceará

Secretário de Saúde: Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho

Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema

CEP: 60060-440- Fortaleza- Ceará

Sala das Sessões, 06 de Agosto de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES

Página 1 de 2



Requerimento Nº: 7036 / 2019

___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 06.08.2019

Data Leitura do Expediente: 07.08.2019

Data Deliberação: 14.08.2019

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 26.08.2019

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 03173/2019/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 7036/2019, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 26/08/2019

Página 2 de 2


