
Requerimento Nº: 4291 / 2020

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 03 de Setembro de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO

ESTADO DO CEARÁ, NA PESSOA DO SENHOR SECRETÁRIO,

SOLICITANDO O ENVIO DE VEÍCULO CASTRAMÓVEL PARA O

MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, NA FORMA QUE INDICA.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente à Secretaria

de Saúde do Estado do Ceará, na pessoa do Senhor Secretário, solicitando o envio de veículo castramóvel para o município de

Tianguá.

Justificativa:

A necessidade da presente solicitação justifica-se devido ao crescente número de animais que circulam pelas ruas dos municípios,

abandonados ou não, e a população, preocupada com essa situação, tem cobrado providências no sentido de se ver a imediata

realização de uma política efetiva quanto ao controle de cães e gatos, através da castração.

	Sabendo-se que o problema dos animais abandonados soltos nas ruas que circulam pela cidade, já se tornou um grande problema

que pode favorecer a contaminação e a proliferação das zoonoses, torna-se necessária aprovação da presente propositura.

	Portanto, providências urgentes precisam ser tomadas em razão da matéria que trata o presente requerimento, que objetiva a

prevenção e acautelamento quanto à possibilidade de eventuais infortúnios supervenientes.

Sala das Sessões, 06 de Agosto de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 06.08.2020

Data Leitura do Expediente: 13.08.2020

Data Deliberação: 03.09.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 22.09.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 02420/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 04291/20/2020,

foi encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 22/9/2020.
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