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Egrégio plenário: 

O momento atual requer muito cuidado e ções nção e controle 
por parte do Poder Público. A pandemia do novo coronav. s é algo que está 
preocupando o mundo todo, fazendo com que ks péSsoas mudem os hábitos, 
façam isolamento social, tenham o máximo de cuidado possível. 

Mas e quem não tem casa e mora na rua? A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a qual quero parabenizar pelo trabalho, 
construiu até o momento, dois abrigos provisórios para que os moradores em 
situação de rua possam receber os cuidados necessários e fazer a quarentena 
longe das ruas. 

Considerando que, muitos deles tem cães e por isso se negam a irem 
para os abrigos, tenho conversado com o Secretária Neusa Marialva desde o 
inicio da pandemia sobre a necessidade de abrigar também esses animais, 
zelando pelo bem estar dos mesmos e de seus tutores. 

INDICO, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Marcus Vinicius de 
Almeida e Melo, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Soberano 
Plenário, se digne Vossa Excelência em determinar ao setor competente desta 
Municipalidade, realização de estudos técnicos para instalação de canil em 
todos os abrigos provisórios para moradores em situação de rua, criados 
na quarentena contra o COVID-19, exclusivamente para os cães dos 
acolhidos. 

Isto posto, sendo atendida a presente Indicação, certamente Vossa 
Excelência ajudará a incentivar essas pessoas a irem para os abrigos e se 
protegerem, cuidando também do bem-estar dos animais. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 05 de maio de 2020. 

FERN NDA MORENO 
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BOTUCATU 

Botucatu: Animais dos moradores de rua 
também estão sendo abrigados durante o 
frio, no Ginásio Municipal 

8 DE \LM) I)E 2020 RI I) \ I ( [IA \01 RI \, 

Os animais dos moradores de rua de Botucatu, que estão sendo acolhidos no Ginásio Municipal 
de Esportes durantes as noites frias, em uma ação da Prefeitura e da Assistência Social, não 
ficarão abandonados. 

De acordo com informações passadas ao Jornal Leia Noticias, é permitido que eles 
acompanhem seus tutores e todos serão acomodados, nos boxes instalados na estrutura do 
Ginásio. 

Apenas nesta madrugada, uma das mais frias do ano, com mínima de 10 graus, 17 moradores 
foram abrigados no Ginásio, alguns deles com seus animais. 

A medida é preventiva quanto a aglomeração e também possíveis riscos de contaminação pela 
Covid-19. As pessoas assistidas receberão, ainda, jantar, café da manhã e terão à disposição 
espaços para banhos em chuveiros aquecidos. 

Leia Notícias 

https://le ia noticias.com . br/bot uca tu/bo tucat u-a n ima is- dos- moradores-de- rua -ta m bem -esta o-
sendo-abrigados-durante-o-frio-no-ginasio-
municioalPfbclid=lwAR1TgRCyadMGyvhlbETIF03UIC2PWzavpimD4SHoSKexleZYTTo WW8Nv 
vE#.XrXhPYEj05E.facebook 


