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INDICAÇÃO 072/2022 

De 13/06/2022 

AUTORES VEREADORES: RODRIGO CATELANI E GUILHERME.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

que determine ao setor competente a construção de um CANIL 

MUNICIPAL público, com toda a infraestrutura necessária 

para receber animais abandonados do município de Santa 

Lúcia.  

Nobres Vereadores: 

CONSIDERNDO QUE: 

Em Santa lúcia, temos muitos animais que acabam sendo 

abandonados nas ruas, e sugerimos a construção de um canil 

municipal público, para acomodar a todos, pois o número 

de animais abandonados vem crescendo cada vez mais, e com 

a construção de um novo canil, com toda a infraestrutura 

necessária para receber os animais, diminuirá a população 

do mesmo que se veem jogados, doentes e famintos pelas 

ruas da cidade.  

Esses vereadores que subscrevem, em conversa com a 

Senhora MARTA SIQUEIRA BRUMATI, que é a atual responsável 

pelo Canil Municipal, nos informou que o espaço atual não 

oferece as mínimas condições para abrigar de forma 

adequada os cães abandonados no município, pelo fato do 

mesmo encontrar-se em situação precária.  

Diante do exposto, RODRIGO CATELANI e GUILHERME, 

vereadores, investidos em suas atribuições conferidas 

por Lei, INDICÃO Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade com a máxima 

urgência, que determine ao setor competente a construção 

de um CANIL MUNICIPAL público, com toda a infraestrutura 

necessária para receber animais abandonados do município 

de Santa Lúcia.  
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Solicitamos a Vossa Excelência, o atendimento o mais 

rápido do possível essa nossa Preposição, para oferecer 

melhor bem-estar dos animais e dos profissionais do local 

que lá atuam, com uma estrutura básica de trabalho.  

 

Tal solicitação se faz necessária com a finalidade 

de zelar dos nossos animais abandonados e encaminha-los 

para adoção futura.   

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Junho de 2022. 

 

 

 

 

 

RODRIGO CATELANI     GUILHERME 

VEREADOR       VEREADOR 

 

 

 

 

 


