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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 7/2017 

Assunto: 
Refere-se à existência de programas permanentes de controle de zoonoses, através de 

vacinação e controle de reprodução de cães e gatos, ambos acompanhados de ações 

educativas para propriedade ou guarda responsável no Município de Jacareí.  

 

Considerando o art. 11 da Lei Estadual nº 11.977/2005 que instituiu o 

Código de Proteção aos Animais no Estado de São Paulo, o qual aponta que os 

Municípios do Estado devem manter programas permanentes de controle de zoonoses, 

através de vacinação e controle de reprodução de cães e gatos, ambos acompanhados 

de ações educativas para propriedade ou guarda responsável; 

Considerando a grande quantidade de animais que constantemente são 

abandonados nas vias públicas de Jacareí, a inexistência de um controle de reprodução 

efetivo com ações educativas e o aumento da procriação desses animais elevando 

consideravelmente a população de cães e gatos, por não estarem sendo assistidos pelo 

Município; 

Considerando que nos termos do artigo 53 da Lei Estadual nº 

11.977/2005, a autoridade, funcionário ou servidor que deixar de cumprir a obrigação de 

que trata o Código de Proteção aos Animais no Estado de São Paulo ou agir para 

impedir, dificultar ou retardar o seu cumprimento, incorrerá nas mesmas 

responsabilidades do infrator, sem prejuízo das demais penalidades administrativas e 

penais; e 

 Considerando ser função primordial do Poder Legislativo “fiscalizar e 

controlar os atos do Poder Executivo” conforme tutela o inciso XXIII do artigo 28 da Lei 

Orgânica Municipal e artigos 70 a 75 da Constituição Federal, REQUEREMOS à 

Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio 

Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito 

Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Que ações estão sendo adotadas pela Prefeitura de Jacareí para 

atender o estabelecido pela Lei Estadual nº 11.977/2005, que instituiu o Código de 

Proteção aos Animais no Estado de São Paulo? 

 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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2. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com o 

Controle de Zoonoses, já possui um trabalho efetivo para castração de animais visando 

o controle populacional de cães e gatos abandonados nas vias públicas do Município de 

Jacareí? Se não possuir, qual o prazo para sua criação, adequação, implantação e 

execução?  

3. Quais programas permanentes de controle de zoonoses, através de 

vacinação e controle de reprodução de cães e gatos e de ações educativas de 

propriedade ou guarda responsável, se encontram previstos para ser implantados pela 

Prefeitura no Município Jacareí? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 22 de março de 2017.  

 

 

 

SÔNIA REGINA GONÇALVES 
(Sônia Patas da Amizade) 
Vereadora – Líder do PSB 

 

 
 
 
 


