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Requeiro a mesa, ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, ao exc- e tí 	o senhor 

Prefeito Municipal, que informe essa Casa de leis, se o Município de Elisiário possui alguma lei 

especifica baseada na lei n2 2858 de 10 de dezembro de 1954, que instituiu a vacinação 

antirrábica obrigatória de cães em todo o território do Estado de São Paulo. Contudo que vem 

acontecendo no mundo devido a pandemia do covid-19 sei e entendo o atraso e também a 

falta da vacina antirrábica que esta ocorrendo em vários municípios, mas com a normalização 

que se estende tem alguma estimativa de quando a campanha de vacinação antirrábica estará 

ocorrendo no Município de Elisiário tendo em vista que algumas cidades da nossa região já 

estão dando inicio a campanha de vacinação. Tem mais ou menos uma data para começar, 

mesmo que atrasada, mas não deixa de ser importante. 

Justificativa 

Algumas pessoas do nosso município não tem condições financeiras de estarem adquirindo a 

vacina devido ao valor, e também para se aplicar em cachorros que estão na rua. O objetivo 

das campanhas de vacinação é o de estabelecer, em curto espaço de tempo, uma barreira 

imunológica capaz de interromper a transmissão da raiva na população canina de uma 

comunidade e o comprometimento das populações felinas e humanas. A vacina antirrábica é 

ainda a única forma de prevenir a enfermidade, e manter os pets saudáveis. A raiva é fatal em 

quase 100% dos casos, a raiva é uma zoonose que pode também afetar o ser humano e por 

isso os cuidados se redobram no combate e prevenção da doença. Por isso vacinar é muito 

importante. 

Sala das Sessões vereador Pedro Bonezi Fernandez, aos 27 de agosto de 2021. 
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Jean Carlos Valente 

Vereador Professor Jean 
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