
Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício n.o406/2018-GP
----.----------------------------------..------ ..-..--· ·-- --· ··· · ·· ::~!:~~7D~-:-.~-:~-:~

";1' . ... . .

Jacareí , 27 de agosto de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 083/8/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 23 de agosto de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 23 de agosto de

2018, referente ao Pedido de Informações n.o 132/18, de autoria da vereadora Sônia

Regina Gonçalves, venho prestar as seguintes informações:

A Secretaria de Meio Ambiente em conjunto com o setor de vigilância

sanitária da Secretaria de Saúde não tem medido esforços no sentido de colocar a Lei

Municipal 5.319/2009 em prática , inclusive com a realização de várias feiras de

adoção de cães e gatos, não somente no mês de agosto.

Cumpre informar que no ano de 2018 já foram realizadas feiras nas

seguintes datas:

• Dia 06 de maio com a doação de 1 (um) animal e a entrega de 11 (onze) RGAs 

Registro Geral Animal.

• Dia 03 de junho com a doação de 6 (seis) animais e a entrega de 28 (vinte e oito)

RGAs - Registro Geral Animal.

• Dia 10 de julho com a doação de 2 (dois) animais e a entrega de 17 (dezessete)

RGAs - Registro Geral Animal.

• Dia 5 de agosto com a doação de 7(sete) animais e a entrega de 24 (vinte e

quatro) RGAs - Registro Geral Animal.
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• Dias 18 e 19 de agosto - Virada Animai com a doação de 23 (vinte e três) animais

e a entrega de 428 (quatrocentos e vinte e oito) RGAs - Registro Geral Animal .

Atenciosamente,
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Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP
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