ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 12/2017
AUTOR(A): EDVALDO BATISTA DE SOUZA
ASSUNTO: Solicita de implantar na cidade de Areia de um Centro de

Controle de Zoonozes.

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa, requer a V. Exa. na forma regimental
após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja feito apelo ao Sr.
Prefeito Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque no sentido do
mesmo implantar na cidade de Areia um Centro de Controle de Zoonozes,
fazendo face ao abandono de animais domésticos, principalmente gatos e cães,
que tem se tornado um problema preocupante para a saúde pública em Areia.
JUSTIFICAÇÃO:
A preocupação parte da falta de controle da população animal, que
cresce mais a cada dia, do número cada vez maior de animais abandonados nas
ruas da cidade e das doenças que podem ser transmitidas por eles ao ser humano,
além do carinho daqueles que gostam e respeitam os animais.
O projeto para a instalação de um Centro de Controle de Zoonoses se
justifica pela necessidade de controle de todas as doenças que são transmissíveis
dos animais para o homem. Essa é uma preocupação de serviço público e é uma
atividade monitorada pela Organização Mundial da Saúde, por diversos órgãos
nacionais e internacionais.
Com a implantação do Centro de Controle de Zoonoses, o setor
público poderá controlar a população de animais e das doenças que podem ser
transmitidas por eles. Além disso, o centro garantirá a retirada desses animais das
ruas dando a eles segurança e os cuidados que merecem.
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Sabe-se que o aumento do número de cães e gatos nas vias públicas
de nosso município representa um enorme problema de saúde publica,
principalmente pela possível transmissão de doenças aos seres humanos. Com a
implantação do Centro de Zoonoses haverá uma melhor forma de se controlar o
número de animais abandonados em vias públicas.
O Centro de Controle de Zoonoses teria, tendo como regra o
recolhimento de animais suspeitos de raiva ou outras zoonoses, ou ainda
submetidos maus-tratos ou que ofereçam risco às pessoas.
Os objetivos de um Centro de Controle de Zoonozes seria, segundo
especialistas atuantes na área de veterinária e saúde pública, o seguinte:
1 - controlar os animais domésticos, silvestres e exóticos, visando à prevenção das
zoonoses, onde esses animais possam atuar como reservatórios, portadores e/ou
transmissores, e vetores;
2 - detectar e atuar nos focos de zoonoses, visando romper o elo de transmissão
animal/homem;
3 - executar ações de vigilância epidemiológica;
4 - atuar em trabalho de educação em saúde para zoonoses;
5 - envolver as Universidades em atividades relacionadas à pesquisa e capacitação
de recursos humanos.
6-prevenir, reduzir e eliminar a morbidade e a mortalidade, bem como os
sofrimentos humanos causados pelas zoonoses urbanas prevalecentes;
7 - preservar a saúde da população, mediante o emprego dos conhecimentos
especializados e experiências da Saúde Pública Veterinária.
8 - prevenir, reduzir e eliminar as causas de sofrimento aos animais;
9 -preservar a saúde e o bem estar da população humana, evitando-lhe danos ou
incômodos causados por animais.
Desta forma, como aqui se justifica, e na certeza de que estamos
tratando de tema relevante, pedimos o apoio dos nobres vereadores e a
compreensão e ação do Prefeito Municipal no sentido de buscar solução para o
problema apresentado.
Sala das Sessões em 03 de Fevereiro de 2017

___________________________________________
Edvaldo Batista de Souza
Vereador
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