CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

REQUERIMENTO Nº 205/2019
Maringá, 15 de fevereiro de 2019.
O adiante nomeado, Vereador com assento à Câmara Municipal, no uso de suas
atribuições regimentais, ouvido o Egrégio Plenário, requer ao Exmo. Sr. Ulisses de Jesus Maia Kotsifas,
Prefeito Municipal, que informe a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, em caráter de
urgência, relativamente aos rodeios que serão realizados na Expoingá 2019, o quanto segue:
1 - quais medidas estão sendo tomadas pela Municipalidade para evitar a prática de maustratos aos animais durante a realização do rodeio na Expoingá 2019;
2 - se há possibilidade de compor uma equipe de fiscalização, durante o rodeio,
comandada pela Diretoria de Bem-Estar Animal do Município;
3 - quem será o médico veterinário habilitado responsável pelos animais durante o rodeio
a ser realizado na Expoingá 2019, em cumprimento ao artigo 3.º, inciso II, da Lei n. 10.519/2002;
4 - se o transporte dos animais é adequado e apropriado a fim de garantir-lhes a
integridade física até a chegada e durante o evento Expoingá 2019, nos termos do artigo 3.º, inciso III, da
Lei n. 10.519/2002;
5 - se a arena da Sociedade Rural de Maringá é adequada para o amortecimento do
impacto da queda do animal montado;
6 - se os petrechos que serão utilizados nos animais durante as provas de rodeio estão de
acordo com a legislação pertinente;
7 - se há previsão da utilização dos instrumentos sedém, corda americana e esporas
durante o rodeio da Expoingá 2019.
Atenciosamente, Vereador Flávio Mantovani.
Plenário Vereador Ulisses Bruder.
Documento assinado eletronicamente por Janderson Flavio Mantovani, Vereador, em 18/02/2019, às
16:36, conforme Lei Municipal 9.730/2014.
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