
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
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“Deus seja louvado” 
  
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem respeitosamente 

perante Vossa Excelência para requerer, conforme artigos 200 e 201 do Regimento Interno,                 

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, MAX FREITAS MAURO FILHO, 

expediente na forma de INDICAÇÃO, sugerindo sejam viabilizados, com a maior brevidade 

possível, os materiais e serviços que necessários para a realização de mutirão de 

castração de animais – cães e gatos – na Região Administrativa 05, considerando, 

para tanto, que: 

 

[a] os reclamos de moradores de comunidades daquela Região, feitos chegar a até seu 

Mandato, dão conta de grande número de animais, notadamente de cães, circulando pelas 

vias e demais espaços públicos, maioria em situação de abandono, causando transtornos 

para os condutores de veículos e aos pedestres, esses, temendo por doenças transmitidas 

por aqueles animais, pelo contato direto ou com as fezes e/ou urina contaminadas, assim 

como por vetores de doenças que os infestem e se alimentem de seu sangue, e que depois 

possam, ainda que eventualmente, ter contato com os seres humanos;  

[b] na Região Administrativa 05 existem ainda muitas comunidades carentes em vários 

aspectos, caso da renda familiar suficiente e da infraestrutura de saneamento, e, também 

que limítrofes à Região Rural, outrossim, grandes as populações de animais domésticos 

verificadas naquelas;   

[c] informação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA)i, que reúne muitas  

entidades de proteção animal no País, os animais que são aqui referidos, sofrem diariamente 

as conseqüências da fome, da sede e das doenças não tratadas, e, acrescentamos, também 
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dos traumas não curados e, sobretudo da falta de afeto, ao mesmo tempo em que, sem 

possuírem uma solução de controle natural, se dispõem a reprodução, o que contribui para 

aumentar o número de animais nas ruas; 

[d] a presente iniciativa encontra amplo amparo na Lei nº 4.726, de 2008, que “Dispõe 

sobre o controle da população de animais domésticos no Município de Vila Velha e dá outras 

providências”, de modo especial nos seus artigos 7º a 11; 

[e] para a consecução do atendimento solicitado se apresenta a possibilidade de cooperação 

do Hospital Veterinário Ricardo Alexandre Hippler, estabelecimento vinculado à Universidade 

Vila Velha – UVVii, consoante atividades externas voltadas à formação acadêmica de alunos 

do Curso de Medicina Veterinária daquela instituição de ensino;   

[f] recomenda-se, para um maior sucesso nas atividades de controle da população animal                

a serem desenvolvidas, a prévia realização de palestras para a necessária orientação dos 

moradores das comunidades atendidas, proprietários ou não de animais, sobre os cuidados 

pré e pós-operatórios. 

Vila Velha, ES, 17 de julho de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 
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