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Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei 

Singolano, com cópia para o Ilustríssimo Senhor 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano e Rural, Matheus Felipe 

Coutinho de Andrade, para verificar a possibilidade de 

ainda neste exercício ou então a partir de 2022, efetuar a 

contratação de um Médico Veterinário, para atender a 

demanda do Canil Municipal e demais necessidades. 
 

Com fundamento no que determina o Regimento Interno 

desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, seja encaminhado 

expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Claudinei Singolano, com 

cópia para o Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano e Rural, Matheus Felipe Coutinho de Andrade, para verificar 

a possibilidade de ainda neste exercício ou então a partir de 2022, efetuar a contratação 

de um Médico Veterinário, para atender a demanda do Canil Municipal e demais 

necessidades. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 21 de Junho de 

2.021.  

 

 

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO 

Vereador - DEM 

 

 

 

MARCOS MARTINS DE SOUZA                     CRISTIANA PEREIRA DA SILVA 

             Vereador – DEM                                                     Vereadora – DEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



J U S T I F I C A T I V A 

    

 

Recentemente estive fazendo visita ao Canil Municipal 

onde em contato com os responsáveis, bem como avaliando a situação vivenciado, foi 

possível constatar que se faz necessário a contratação de um Médico Veterinário para 

auxiliar no tratamento aos animais. 

 

Atualmente nosso Município conta com apenas uma 

profissional veterinária, que é responsável por atender todas as demandas da 

Municipalidade, dentre as quais a questão sanitária, dentre outras, que demanda muitos 

afazeres, razão pela qual, torna-se necessário a contratação de mais um profissional para 

que possam dividir as tarefas e assim o Canil Municipal poder ter um atendimento 

profissional diário e mais efetivo. 

 

Salientamos que a Lei Municipal nº 874/2011 que dispõe 

sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município, prevê em seu quadro 

de pessoal, duas vagas para o cargo de Médico Veterinário e atualmente apenas uma 

vaga encontra-se preenchida. 

 

Por outro lado, sabemos das implicações da Lei 

Complementar nº 172/2020, razão pela qual, na impossibilidade de efetuar a contratação 

ainda neste ano, solicitamos que se averigue a possibilidade de contratação para o 

exercício de 2022. 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 21 de Junho de 

2.021.  

 

 

     

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO 

Vereador - DEM 

 

 

 

MARCOS MARTINS DE SOUZA                     CRISTIANA PEREIRA DA SILVA 

             Vereador – DEM                                                     Vereadora – DEM 


