CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO N.°:

1941

Informar a execução das pautas levantadas pelo Conselho do BemEstar Animal no Município de Sorocaba.

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar
Animal compete tratar de questões relativas à proteção e bem-estar animal no município
de Sorocaba, estando subordinado administrativamente a Prefeitura para gerar
condições de desenvolvimento de suas atividades;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar
Animal solicitou a colaboração deste Vereador para obter informações sobre o
andamento de diversas pautas encaminhadas ao Poder Executivo que ainda não foram
finalizadas;

CONSIDERANDO que a Presidente do CMPBEA, Eliane Rangel
Pulino Consorte, encaminhou 19 questionamentos a Secretaria responsável no dia 16 de
maio, conforme imagem abaixo:
Forwarded message

-

De; Etiane Rangel Putino Consorte Consorte <lirpconsortegmadcom>
Date; dom. 16 de mai. de 2021 às 17:35
Subject: Devolutiva das pendências desde janeiro de 2021
To: <semasorocaba.sp. govbr>
Cc: Josiane Gomes Tavares use <jiise@sorocaba.sp.gov.br>, <joaodonizetisiuvestre©gmail .com>

ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Sr. Antonio Prielo
Ofício 00212020
O presente tem por finalidade notificá lo sobre as pendências de respostas aguardadas desde o inicio deste ano, são elas:
Projeto de lei 36/2020:
Rede de Proteção qual foi o orçamento peste ano?;
Contrato de Castração, quantidade, período, cronograma;
Regulamentação da PL 337/18;
Processo Capivaras;
Lei cão Comunitário?;
Gatos do Cemitério e outras colônias;
Contratação de novos Veterinários para o Bem Estar;
Alianhamento das policias em relação das denúncias;
156 da Causa Animal, horário ampliado;
Novo Canil e reestrutura do atual.
Credenciamento de clinicas para atender os animais do canil municipal,Eventos Sorocaba abraça os animais;
Castração para os protetores;
Visita dos Conselheiros no Zoo.
Chimpanzés que vieram do Rio;
Jacare que foi p Zoo;
Quem serão os Conselheiros do poder público?/
Descaso com os Conselheiros;
Informo que aguardo a devolutiva de todas estas pendências na prôxima reunião do CMPBEA, dia 19/05/2021 as 14h.n
Atenciosamente
Eliane Range! Pulirio Consorte
Presidente do CMPBEA

CONSIDERANDO que salvo melhor juízo, infelizmente, o Conselho
vem sendo "boicotado" pela Administração Pública, pois tem dificuldades de obter
simples informações da Secretaria responsável;
REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:
1)

Em que situação se encontra cada pendência listada acima pelo

CMPBEA encaminhado a SEMA? Justifique o andamento de cada pendência
listada.
2)

Por qual motivo a Administração Pública, através da SEMA,

deixa de dar o devido apoio ao Conselho?
3)

Por que o PL 36/2020 foi arquivado pela Administração?

Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja feita
de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada
dentro do prazo legal, nos termos do § 1° do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos
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ESTADO DE SÃO PAULO

§§ 2° e 3° do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba,

devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2021.

S RÉGIS
ADOR

