
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“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 adotadas as medidas administrativo-

legais e viabilizados, com a maior brevidade possível, os materiais e serviços que 

necessários para a realização de mutirões de castração de animais – cães e gatos 

– em todo o território do Município, com prioridade de atendimento para as áreas 

com maior vulnerabilidade social ou grande população de animais de estimação,  

a incluírem a realização de palestras para a necessária orientação dos moradores 

das comunidades atendidas, proprietários ou não de animais de estimação, sobre 

a tutela responsável e os cuidados pré e pós-operatórios, considerando, para tanto:  

 

[a] que é visível o aumento da população de animais de estimação, notadamente de cães, 

circulando pelas vias e demais espaços públicos, soltos ou abandonados, a maioria sem 

controle, ou seja, com ou sem meio adequado de contenção; sem a presença imediata de 

seu tutor ou de preposto desse; sem um responsável identificado na comunidade local e/ou 

não aceito por essa; ou, ainda, cujo comportamento inadequado esteja a colocar em risco 

a saúde ou segurança públicas, a sua integridade física e/ou de outros animais; 

[b] os moradores que convivem próxima, eventual ou diariamente, com os animais referidos, 

sem condições de avaliar ou saber das condições de saúde dos mesmos, temem adquirir 

doenças que possam ser transmitidas a eles e/ou aos seus filhos, por meio de mordeduras 

ou arranhaduras sofridas, pelo contato direto ou com as fezes e/ou urina contaminadas, 
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assim como por vetores de doenças que os infestem e se alimentem de seu sangue, e depois 

possam eventualmente vir a ter contato com os seres humanos;  

[c] em todas as regiões administrativas do Município existem muitas comunidades carentes 

em vários aspectos, caso da renda familiar insuficiente para cobrir também as despesas com                 

a oferta das condições necessárias para a saúde e bem estar dos animais de estimação,                 

o que leva, invariavelmente, em momentos críticos, à prática do abandono daqueles e/ou                

de suas crias, resultando no problema que a medida sugerida pode frear a evolução;  

 

[d] a informação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA)i, a reunir várias 

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 

dos traumas não ou mal curados e, sobretudo da falta de afeto, ao mesmo tempo em que,                     

sem possuírem uma solução de controle natural, se dispõem a reprodução descontrolada,                

o que contribui para aumentar, cada vez mais, o número de animais nas ruas; 

 

[e] que a iniciativa ora proposta 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; 

 

[f] para a execução da providência sugerida se apresentam, sem prejuízo da audiência e das 

contribuições do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal – CMBEA, as possibilidades de 

cooperação com o Hospital Veterinário Ricardo Alexandre Hippler, vinculado à Universidade 

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

do Curso de Medicina Veterinária daquela instituição de ensino; o Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Espírito Santo – CRMVES; e instituições não governamentais que 

relacionadas a causa do bem-estar animal;  

 

[g] o exemplo próximo e mais recente da Prefeitura Municipal de Vitória, que, conforme 

informações veiculadas nos meios de comunicação regionais, reproduções em anexo, deverá 

proceder a castração de até 5.000 (cinco mil) animais entre cães e gatos no corrente ano;  
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[h] que a presente iniciativa reitera e amplia sugestão dirigida ao Poder Executivo Municipal 

para a realização de mutirão de castração de animais de estimação junto às comunidades                  

da Região Administrativa 05, protocolada na Prefeitura Municipal sob o número 46.223/2018, 

na data de 03 de agosto de 2018. 

 

Vila Velha, ES, 09 de maio de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 
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