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INDICAÇÃO 
 
 

So l ic i to  à  Prefe i tura  Munic ipa l  a
v i a b i l i z a ç ã o  d a  c a s t r a ç ã o  e
microchipagem de cães e gatos, através
do Castramóvel do Programa "Meu Pet
Feliz, na região do Jardim Paulista.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

INDICO, nos termos regimentais, que se encaminhe ofício à Prefeitura Municipal de São
José dos Campos solicitando atendimento aos moradores da região do Jardim Paulista,
compreendida pelos bairros Monte Castelo, Jardim Jussara, Vila Corintinha, Residencial
Martins Pereira, Vila São Pedro, Jardim São José Centro, Jardim Paulista, Vila Piratininga,
Jardim Topázio, Vila Bandeirantes, Vila Cardoso e Jardim Augusta, no sentido de viabilizar
a castração e microchipagem de cães e gatos, através do Castramóvel do Programa
"Meu Pet Feliz, tendo em vista que a população animal na região é grande e muitos
moradores não possuem condições financeiras para realizarem o procedimento em clínicas
particulares, bem como não conseguem efetivar a inscrição virtual, pelo site, nos dias
estabelecidos pela Prefeitura, muita das vezes pela falta de computador e internet em casa
e nos celulares pessoais.
 
O incremento das ações realizadas pela Unidade Móvel Veterinária, se faz importante, a fim
de auxiliar no cuidado da saúde dos pets e conscientizar os moradores sobre a guarda
responsável e o bem-estar animal.
 
Frisa-se que já fora protocolado, por esta vereança ofício sob nº 277/2022-GVFZ, datado
em 04 de abril de 2022 na Secretaria Municipal de Governança.
 
 
1) ANDERSON FARIAS FERREIRA - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 

 
Plenário "Mario Scholz", 2 de maio de 2022.

 
 
 

Ver. Fabião Zagueiro - SOLIDARIEDADE
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