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Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 903/2021, de autoria do Nobre Vereador Jose Adriano da 

Conceigao, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, por meio de seu IMemo.SMMA 424/2021, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Aienciosamente,

DANILO BA

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nlascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memo. SMMA 424/2021 Cajamar, 24 de setembro de 2021

A Secretaria Municipal de Governo 

Ao Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Indicagao n° 903/2021

Prezados,

Considerando a indicagao n° 903/2021, reaiizada por Vossa Senhoria Jose 

Adriano aa uonceigao, esta Secretaria mtorma que ira reanzar estuao orgamentano 

para avaiiar a pccGibilidada dc instalar colctcrcs com caqainbcG higicniccc para 

coletar fezes de animais. conforme imagem abaixo:

Imagem 01:: Modelo de suporte com sacos higienicos para coletar fezes de
animais r
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Colocamo-nos a disposicao para quaisquer duvidas e esdarecimentos

Atenciosamente,

r\

C\PA?V OP/) I ^ MLiN
' ANSp ft'l

Leandro tforette Arantes

Secretario Mmiqipal dte Meio AmbienteSecretario Adjunto de Meio Ambiente
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CAMARA MUNICIPAL DECAJAMAR
Senhor Presidente:
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USUARIO
dina

DATA /HORA 
01/09/2021 14 4fv37Senhores Vereadores:

lndico 30 Executive Municipal, que Sua Excelencia realize 
junto aos departamentos competentes da um estudo tecnico

^ u . • rnunicipalidade a possibilidade de
fez^s rie ranhaS edu,catlvas de c°nscientiza?ao a populafao para recolher as 
fezes de seus ammais de estimapao nas vias publicas 
mumcipio parques e prapas do

JUSTIFICATIVA

demrrpnt^n1013 !ndi<;a?a0 ®e faz necessaria visto que e constante a reclamaqao
pra?as d?CaSLmarm 85 ^ animaiS' 035 ViaS P°blicaS' nos Pa^es e

animai?LC«tda0S-qUand° V30 passear e/ou fa2er atividade fisica levam
a SitM^ m t^h maS na° recolhem 03 deJetos fecais e, por isso, mesmo que 

Prefeitura mantenha equipes trabalhando na preservaqao da limpeza publica
diariamente sao encontradas grandes quantidades de fezes E necessario uma
ma,or conscentizagao da populagao para recolher as fezes de seus anfmafs ja que
allmPHSI?a° S, zes de Caes pode causar Probiemas na saude no ser humane 
alem de acumularem moscas, que sao vetores de varias doenqas, que podem
causar probiemas para quern entra em contato com os dejetos do cachorro. 

anr'iin t doenfa comum transmitida pelas fezes dos cachorros e
rronta\nmrf0Se'COnheClda popularmente como “bicho geografico”. Outro problema e 
na hnci de .cnan5as com as fezes do animal, por ser comum elas colocarem terra 
na boca, poderao mgenr residues e contrair uma verminose. O melhor meio de
mr7hn?a0tC°I'tra aS doen?as adquiridas pelas fezes de cachorro ainda e o
doenraTcomo0^?Jf°S’ ^ al8m ^ deiXar 3 Cid3de limpa' ajuda a previnir as
doengas. Como tal fato e comqueiro no municipio e importante que seia realizada
foTders nlaca edUCa*IVa de “nscientizagao, atraves de materiais informativos 
folders placas, saqumhos biodegradaveis, coletor de parede para fezes de animais 
saqumhos dispombihzados juntos as placas, entre outros 
anapolinos para que eles sejam 
animais domesticos.

seus

. • . , - - . com intuito de educar os
qs\ responsaveis pelos dejetos fecais de seus

Plenario Ver Waldomiro 'S Santos - 01 de setembro de 2021.JQ
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JOSE A^RANqW CONCEigAO 

______________ \, Ver pad or
AK PR°F- WALTER MBAS DE ANDRADE, 555 -CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR 

Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066 -SP
www.camaracajamar.sp.gov.br

e-mail: cmdc@terra.com.br

http://www.camaracajamar.sp.gov.br
mailto:cmdc@terra.com.br

