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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 459 / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, 
vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o 
presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, 
solicitando medidas junto à Secretário de Saúde de Paulo Afonso, 
providências da Vigilância Sanitária em caráter de urgência, no tocante a 
situação de vulnerabilidade à doenças transmissíveis por animais (cães e 
gatos), que se encontram os comerciantes do Centro de Abastecimento de 
Paulo Afonso — CEASA, visto que em visita ao local os comerciantes relataram 
que há tempos o CEASA vem se tornando um abrigo de animais em situação 
de rua. Os animais incomodam com o mau cheiro, atacam os comerciantes e 
clientes e ainda existe o grande risco de doenças. Sendo assim, se faz 
necessário que esses animais sejam recolhidos e encaminhados para um local 
adequado, desta forma, para que assim venham a ter alimentação adequada e 
condições mais saudáveis. Destarte, sanando o problema que vem afastando 
os clientes do local e trazendo prejuízo para os comerciantes. 

Sala das Sessões, em 05 de março de 2021. 

Valmir ra jo 	Rocha 
- Vereado 
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JUSTIFICATIVA 

Em visita ao CEASA a pedido dos comerciantes daquela localidade, em 
conversa com os mesmos, fui informado sobre a situação que assola o Centro 
de Abastecimento de Paulo Afonso. Trata-se de vários cães e gatos que dali 
fazem sua moradia. Os animais se apossam dos corredores e dos box dos 
comerciantes. Relataram também que alguns são agressivos e atacam as 
pessoas que por ali transitam. Outro ponto alertado pelos marchantes é o risco 
de contaminação que é eminente, uma vez que os animais que andam 
livremente pelos corredores soltam pelos. Tudo isso vem fazendo com que o 
movimento caia drasticamente e assim os prejuízos sejam grandes para os 
comerciantes. 
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