COMUNIDADE CARENTE DO JAGUARÉ PODERÁ CASTRAR
SEUS CÃES E GATOS GRATUITAMENTE
A Lapa será a primeira Subprefeitura a participar do Programa Pactuado de
Controle Reprodutivo e Sanitário de Cães e Gatos, dias 27 e 28 de agosto de
2005. Nos dois dias de mutirão, as ONGs Quintal de São Francisco,
Estimação e Clube das Pulgas, conveniadas com a Prefeitura, devem castrar
gratuitamente 500 animais, entre cães e gatos, todos pertencentes a
moradores da comunidade do Jaguaré (área extremamente carente, onde
esgoto corre a céu aberto e nem lixo é recolhido com regularidade).
Este programa foi elaborado pelo gabinete do vereador Roberto Tripoli,
presidente da Câmara Municipal e antigo militante do movimento de proteção
animal. Tripoli deu a largada e conseguiu envolver vários órgãos da
Administração Pública – Secretaria da Saúde, da Educação, do Meio
Ambiente e as Subprefeituras, bem como as ONGs que já mantêm
convênios com a Prefeitura para realizar a esterilização de animais das
comunidades carentes.
Mais do que esterilizar animais, o programa envolve a conscientização e
educação das comunidades para a propriedade responsável de animais
domésticos. Afinal, Tripoli é o autor da Lei da Propriedade Responsável de
Cães e Gatos (Lei Municipal 13131/01), que provocou uma verdadeira
revolução no trato de cães e gatos na cidade de São Paulo, tanto por parte
do poder público como da população.
As castrações serão realizadas em imóveis da ONG Associação Aquarela,
localizada atrás da Editora Globo e que já desenvolve um trabalho com a
comunidade do Jaguaré (uma grande favela). O programa conta com o apoio
desta ONG, líderes da comunidade e da sociedade amigos de bairro.
PROGRAMA DEVE ATINGIR
TODAS AS SUBPREFEITURAS
Em setembro, os mutirões chegam ao Ipiranga. A proposta é atingir todas as
subprefeituras em 2006 -- é importante lembrar que novos programas que
envolvem gastos financeiros precisam ser contemplados no orçamento
municipal que é elaborado e votado num final de ano para vigorar no ano
seguinte.
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