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Ind ico  ao  Pre fe i to  do  Munic íp io  de
Rondonópolis,  Sr.  José  Carlos  do  Pátio,  a
necessidade  de  contratação  de  médicos
veterinários  para  atender  na  Unidade  de
Vigilância  em  Zoonoses.

Indico ao Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos do Pátio, a necessidade de contratação
de médicos veterinários para atender na Unidade de Vigilância em Zoonoses. 

JUSTIFICATIVA

Chegaram informações a este parlamentar, atráves de moradores de Rondonópolis/MT, que a Unidade de
Vigilância de Zoonoses não consegue atender a alta demanda, diante da falta de funcionários para
atendimento. 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Rondonopolis é o órgão responsável pelo desenvolvimento de
ações objetivando o controle de agravos e doenças transmitidas por animais (zoonoses), através do controle
das populações de animais domésticos (cães, gatos e animais de grande porte), possuindo também o papel
importante no sentido de combater e conscientizar sobre doenças transmitídas entre animais e população
humana, apresentando um grande risco para a saúde pública.

A superpopulação de animais de estimação, particularmente cães e gatos, é um problema que afeta, em
maior ou menor intensidade, a maioria dos países, oferecendo riscos à saúde e à segurança pública, à
saúde animal e ao meio ambiente. 

Por outro lado, o controle reprodutivo de animais de estimação tem sido reconhecido e aceito mundialmente,
seja por questões de saúde pública ou por questões de bem estar animal, uma vez que tal processo é um
fator que contribui de forma importante para o controle populacional dos animais e depende diretamente da
sociedade. 

O controle populacional animal é a raiz do problema, que são as comunidades carentes, onde os animais
ficam soltos e acabam procriando causando abandono, os atropelamentos, as doenças, as zoonoses, dentre
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tantos outros problemas que vem ocorrendo no município de Rondonópolis/MT. 

Desta forma, Indico ao Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos do Pátio, a necessidade de
contratação de médicos veterinários para atender na Unidade de Vigilância em Zoonoses.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Novembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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