
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 156/2019.                                                        Em, 03 de junho de 2019. 
 

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SOLICITANDO INFORMAÇÕES. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

 O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, 

 

REQUEIRO envio de expediente à Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento solicitando as seguintes informações:  

1). Quais os valores repassados e gastos com o canil municipal desde julho de 2018? 

2). Quantos animais têm no canil? 

3). Dos animais que estão no canil, quantos foram castrados? 

4). Quantas feiras de adoção foram realizadas desde de julho de 2018? 

5). Quantos e quais tipos de procedimentos são realizados no centro cirúrgico do canil 

e sua respectiva documentação. 

6). Qual a situação das verbas parlamentares federais e estaduais referentes à 

implantação do castra móvel? 

7) Informações sobre a situação da emenda parlamentar estadual para a reforma do 

mercado Sebastião Lan: 

 a). Qual o valor da emenda? 

 b). Onde se localiza? 

 c). Está pronta para aplicação? 

 d). Quais os prazos de execução e entrega da obra? 

 

Sala das Sessões, 03 de junho de 2019. 

 

 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:   

O presente Requerimento tem o escopo de obter informações da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Abastecimento acerca da emenda parlamentar estadual para a tão necessária 

reforma do mercado Sebastião Lan, assim como informações sobre o funcionamento do canil 

municipal, o qual, recentemente recebeu uma inspeção de representantes da Comissão 

Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, e foram encontrados cães com 

infestação de carrapatos e em ambientes sujos de fezes e urina e também cães deixados ao ar 

livre sem proteção contra sol ou chuva. Tal inspeção aconteceu após denúncia de maus-tratos 

recebidas pelo órgão. Dessa forma, faz-se mister que obtenhamos informações sobre a real 

situação do canil, bem como das verbas destinadas ao mesmo e seu uso. 

Diante do relevo social da matéria, solicitamos o apoio dos Nobres pares. 


