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Câmara Municipal de Pindoretama
Vereadora Adriana Albino
Projeto de Indicação n°

/2021

Senhora Presidente e demais membros dessa augusta casa legislativa, venho por meio deste
apresentar PROJETO DE INDICAÇÃO, observado o que estabelece o regimento interno
da Urn= Municipal de Pindoretama, sugerir ao senhor Prefeito, Chefe do Executivo
Municipal que crie um projeto de PARCERIA PUBLICO PRIVADA entre o município e
a iniciativa privada no sentido de instalar comedouros e bebedouros em ruas e avenidas de
nossa cidade para alimentar os animais em situação de vulnerabilidade de nosso município.
JUSTIFICATIVA
Senhores e senhoras Vereadores(a)

0 Projeto de Indicação ora apresentado perante essa colenda Casa
Legislativa se deve pelo fato de todos sabemos que a população de animals nas ruas de
nosso município tem aumentado e estão a perambular pelas ruas da cidade passando fome,
sede, na maioria das vezes doentes, sendo maltratados e correndo todo o tipo de risco ou
ate sendo mortos. Tal parceria entre o ente público e a sociedade civil poderá dar mais
qualidade de vida a esse animais que se encontram nas ruas de nossa cidade através da
instalação desse equipamentos ajudando a saciar a fome e a sede desse animais.
Assim sendo peço que Projeto de Indicação seja encaminhado ao Gabinete
do Prefeito nos termos propostos e que seja encaminhado com a máxima urgência que o
tema requer..
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MARIA Ii RIANA IL ALBINO
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL DE

PINDORETAMA

DESPACHO

A PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA, em conformidade com o inciso II do Art. 33 da Lei Orgânica
do Município c/c o inciso II, do art. 30 do Regimento Interno, decide:

Com fundamento do Artigo 114 do
Regimento desta Casa, recebo a presente indicação e
encaminho a quem seja de direito.
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E TE CAVALCANT MT: OS SOBRINHA
MARIA G
Presidente a Camara Municipal de Pindoretama/CE.
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