
    

 

            

 

     INDICAÇÃO   Nº  229 /2022 

                                           DE 15 D EJUNHO  DE 2022 

 

 
Nobres Pares, 
 

                                   

INDICO   à    Mesa,    obedecidas    as     formalidades  

regimentais, seja oficiado a Exma. Senhora RENATA TORRES DE SENE, DD. Prefeita 

Municipal, sugerindo estudos para a viabilização da implantação de uma unidade adaptada 

para a castração de animais, “CASTRAMÓVEL”,  no município de Francisco Morato. 

     Justificativa: 

Para evitar o crescimento desenfreado da população de cães e gatos nas ruas da 

cidade, a aquisição de um veículo, conhecido como "Castramóvel" irá levar até as 

comunidades mais carentes esse serviço extremamente essencial. O abandono de 

animais nas ruas virou um grave problema para a cidade, devido à crescente 

proliferação.  

O "Castramóvel" consiste em um ônibus especialmente adaptado com materiais 

cirúrgicos, além de um local adequado para o atendimento pós-operatório dos animais. 

As operações do "Castramóvel" devem ser feitas por médicos veterinários da 

prefeitura, ou conveniados.  

Em parceria com ONGs de Proteção Animal, também podem ser realizadas palestras 

sobre a guarda responsável. Tão importante quanto o ato da castração é a 

conscientização dos tutores, uma vez que só a castração não resolve o problema do 

abandono. 

O serviço será ofertado exclusivamente para famílias de baixa renda. Essas pessoas 

serão avisadas previamente do dia e horário do atendimento.  

O "Castramóvel" atende os animais de bairros periféricos com características 

socioeconômicas e culturais, assistidos pelas equipes dos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS).  



    

 

            

O principal objetivo das castrações é reduzir o número de animais abandonados vítimas 

de crias indesejadas e sem controle no município. Além disso, com a esterilização dos 

cães e gatos haverá redução na ocorrência de tumores de mama, testículo, piometra 

(infecção de útero e tumores venéreos, transmitidos através da cópula entre os 

animais). O intuito é também sensibilizar os responsáveis pelos animais sobre a 

importância da cirurgia de castração. Além disso, realizando as cirurgias na própria 

comunidade, facilita a adesão dos tutores que não tem meios de transportar os seus 

cães e gatos até um outro local. 

Outro fato importante é que utilizando o "Castramóvel" o animal é imediatamente 

entregue ao seu tutor após o procedimento cirúrgico, desonerando o município do 

alojamento necessário no pós operatório.  

  Devido à importância dos serviços oferecidos, se faz necessário à inclusão do 

CASTRAMÓVEL no município de Francisco Morato. 

 

Certo de poder contar com a habitual atenção de Sua  

Excelência a Senhora Prefeita, aguardo  providências 

 

  

RODRIGO MARTINS DE SENA 

            “RODRIGO MARRONE” 

                                                      -  VEREADOR - 
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