Controle de Cães e Gatos em São Paulo: Prefeito anunciará “pacote” de medidas

O Prefeito Gilberto Kassab anunciará, nos próximos dias, uma série de medidas para aprimorar
o controle de animais domésticos na cidade de São Paulo e incentivar a propriedade
responsável. Esta boa notícia foi recebida hoje, dia 22 de junho, pelo vereador Roberto Trípoli
(PV), que vem mantendo uma série de contatos com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria
de Governo, reivindicando a intensificação de ações que promovam o controle das
superpopulações de cães e gatos, sem qualquer tipo de sofrimento para os animais.
Segundo Tripoli, o Prefeito Kassab anunciará todos os detalhes da destinação da verba de R$
1 milhão provenientes de emenda que o vereador conseguiu aprovar, no final de 2008, para o
orçamento/2009, especificamente para melhorias no Centro de Controle de Zoonoses. Esta
emenda já está liberada e sua principal aplicação atenderá uma antiga reivindicação de Tripoli
e do movimento de proteção animal – a construção de um Centro de Adoção, adequadamente
planejado para abrigar cães e gatos já preparados para adoção. As obras devem começar em
agosto.
Além disso, neste “pacote” de medidas, Kassab deve incluir o aumento do número de
veterinários e biólogos contratados pela Saúde; a ampliação imediata da quantidade de
castrações gratuitas disponibilizadas pelo Governo Municipal para animais de proprietários
carentes; o incremento das ações visando o incentivo da propriedade responsável – inclusive
uma campanha publicitária. Tripoli, que instituiu e vem presidindo a Comissão de Estudos
sobre Animais na Câmara Municipal, foi informado, ainda, que a Prefeitura deve, finalmente,
implantar um sistema de informações eficiente, com um banco de dados informatizado, que
comporte o registro e a identificação individualizada de cães e gatos de toda a cidade de São
Paulo; e iniciar a compra de microchips.
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