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INDICA AO EXMO. SR. PREFEITO DE CUIABÁ,
EMANUEL PINHEIRO, COM CÓPIA AO EXMO.
SR.  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, A
N E C E S S I D A D E  D E  P R O M O V E R  A
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CERCADOS, EM
PRAÇAS  PÚBLICAS,  PARA  O  LAZER  DE
ANIMAIS  DE  ESTIMAÇÃO,  OS  CHAMADOS "
PARQUE PARA CÃES E GATOS".

     Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno deste Parlamento Estadual, requeiro à Mesa
Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Prefeito de Cuiabá, Senhor
Emanuel Pinheiro, com cópia ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, ,
mostrando-lhes a necessidade de viabilizar a implantação de espaços físicos cercados, em praças públicas,
para o lazer de animais de estimação, os chamados "Parque para Cães e Gatos". 
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JUSTIFICATIVA

(Indica a necessidade de viabilizar a implantação de espaços, em praças públicas, para o lazer de animais
de estimação, os chamados "Parque para Cães e Gatos").

É cada vez maior o número de famílias que tem bichos de estimação, inclusive moradores de apartamentos,
e nem todos encontram condições para exercitar seus animais em seus condomínios ou ruas. Mesmo os
cães que moram em casas, muitas vezes necessitam sair para caminhar, devido características de raça ou
nível de energia.

Seguindo uma tendência das grandes cidades mundiais, alguns municípios brasileiros já criaram esses
espaços, conhecidos como Parque para Cães e Gatos. Ali, animais de estimação e humanos podem interagir
livremente, com segurança e infra-estrutura apropriada.

Sendo assim, tutores de aniamis de estimação e moradores da cidade de Cuiabá, nos procuraram para
solicitarem que intercedêcemos junto à administração municipal, com intuito de mostrá-los a necessidade de
criação de um espaço público, onde possam levar os seus animais para exercitá-los e socializa-los com
outros cães e humanos.

Ante a relevância do pleito, conto com a aprovação dos demais Pares e com o apoio do Prefeito de Cuiabá e
do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, no sentido de vê-lo realizado. 
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