Um projeto que tem
agradado muito os defensores dos animais,
em especial aqueles
abandonados nas ruas,
está bem próximo de
se tornar realidade em
Santa Rosa. A ideia,
que partiu do vereador Aldair Melchior,
tem também o apoio de

“Castracão” cada vez
mais próximo da realidade

Claudio Schmidt.
Segundo Melchior,
o projeto é de extrema
importância para Santa
Rosa. Ele explica que
já foi solicitado para a
Receita Federal de Santo Ângelo o repasse de
uma camionete para
puxar o trailer. “Hoje,
para copiar este mode-

lo, precisamos de cerca de R$ 30 mil para a
aquisição e montagem
dos equipamentos do
trailer. A camionete esperamos receber através de doação”, frisa.
Claudio
Schmidt,
diz que somos uma cidade exemplo e desta
vez, o projeto está sen-

do copiado de Ibirubá.
“Lá, tem um trailer puxado por uma camionete que passa pelos
bairros, para fazer a
castração de cães e gatos. Nossa cidade está
a mercê de dezenas de
animais abandonados.
Vamos além deste projeto, fazer outro estabelecendo várias regras
de responsabilidade de
quem
adota/compra
um animal. A pessoa
deve ser responsável
pelo animal. O que não

dá para aceitar mais
são estes animais largados pelas ruas. O Aldair me convidou para
assinar junto este encaminhamento. Do valor
que vamos devolver ao
Executivo, que é o que
a Câmara economizou,
queremos que o Prefeito nos dê estes R$ 30
mil para este projeto”,
destacou.
Aldair frisa que o
1º passo foi conseguir
parcerias para esta
ideia. E uma delas, foi

com a Defensoria Pública do município, que
está com afinco auxiliando os edis. Através
da Defensoria, que foi
elaborado o pré-projeto e solicitado a camionete junto a Receita. O segundo passo é
conquistar a camionete
e o trailer, e na sequência, fazer sua adaptação para que de fato
possa ser utilizado nas
castrações. As ONG’s
também serão grandes
parceiras do Castracão.

