
 

 

PROPOSIÇÃO Nº 074/2021           Cruzeiro do Sul, 26 de maio de 2021. 

   

O Vereador abaixo subscrito vem submeter à apreciação dos demais pares desta 

Câmara Municipal a seguinte: 

 

PROPOSIÇÃO 

  Solicito que a Administração Municipal estude a viabilidade de instituir, no 

Município de Cruzeiro do Sul, um programa para o controle populacional de natalidade 

de cães e gatos, mediante o emprego de esterilização cirúrgica, castração ou outra forma 

de interrupção da fertilidade ou de controle de reprodução de animais.  

 Deverá ser dado prioridade a esterilização de cães e gatos que se encontrem 

abandonados nas ruas do município e/ou recolhidos por entidades de defesa dos animais. 

Em sequência, dar-se-á prioridade na castração dos animais de propriedade das famílias 

de baixa renda do município. O município deverá normatizar os critérios para determinar 

as famílias que se enquadrem como baixa renda, bem como, o equilíbrio de 

procedimentos entre os animais abandonados e recolhidos e os de tutela dos munícipes. 

 A quantidade de cirurgias mensais para esterilização deverá ser de acordo com a 

capacidade financeira do município, devendo ser estipulado uma quantidade mínima. 

Ainda, o proprietário/tutor do animal deverá contribuir com um valor, a ser fixado pelo 

município, a fim de ajudar no custo das despesas do procedimento. 

 O município deverá fazer um convênio com alguma clínica veterinária para a 

execução dos procedimentos, sempre atendendo o que prevê a legislação, e deverá 

determinar parâmetros para avaliar os animais antes de serem submetidos à cirurgia, como 

se os mesmos possuem algum impedimento para a esterilização ou castração, bem como, 

outros procedimentos de praxe, como um termo de responsabilidade do tutor antes da 

realização da cirurgia e o fornecimento, por parte do município, de um comprovante de 

castração.  



 Destarte, solicito que o Poder Executivo faça campanhas de conscientização por 

intermédio da imprensa, escolas, centros comunitários, ONG’s, providenciando a 

distribuição de material informativo e educacional à população, com informações sobre 

a importância da vacinação e da vermifugação; as principais doenças que acometem os 

animais; noções de cuidados com os animais; problemas gerados pelo excesso de animais 

domésticos e a importância do controle dessa população e esclarecimentos sobre a 

castração e cuidados após a cirurgia. Seria de extrema valia, também, palestras 

educacionais nas escolas por parte da equipe do Meio Ambiente do município. 

 O objetivo deste documento é de utilizar a castração como forma de diminuição 

dos abandonos de animais, a contenção de zoonoses e a educação da população em 

relação a guarda responsável. É sabido que a saúde humana está diretamente ligada à 

saúde animal. O aumento da população de animais domésticos nas residências amplia o 

risco de contágio de zoonoses, doenças transmissíveis dos animais aos homens e vice-

versa. Ademais, contempla as famílias mais carentes que não dispõe de recursos próprios. 

 A importância de se apresentar a presente Proposição, se dá pelo fato de se tratar 

de um tema de relevante importância para o município, uma vez que a alta taxa 

reprodutiva de cães e gatos, além de contribuir para que haja um descontrole no tamanho 

populacional destes animais em nosso município, também faz crescer os acidentes 

relacionados a estes animais, como atropelamentos, mordeduras, zoonoses, etc. 

 Sendo assim, espero a apreciação e votação favorável dos nobres colegas. 

 

 

GUSTAVO HENRIQUE RICHTER 
 

Vereador 


