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OFICIO N° 027/2022 

CD 
MARIA RIBEIRO DE NO 

Presidente 
AES7GREGIO 

Câmara Municipal de Urania/SP, 12 de maio de 2022. 

Ao Excelentíssimo Senhor, 
RICARDO IZAR  JUNIOR  
Deputado Federal 

Excelentíssimo Sr. Deputado, 

Com nossos cordiais cumprimentos, MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO E RODRIGO LUIZ 
DE OLIVEIRA MOTA, Vereadores da Câmara Municipal de Urânia/SP, nesta oportunidade, informamos a 
Vossa Excelência que, mesmo o nosso município contando com aproximadamente 10 mil habitantes, 
temos um grande problema, que se destaca pelo grande número de animais que são maltratados e 
abandonados nas ruas. 

Entretanto, contamos com a ajuda de alguns anjos, que juntos formam a Associação Amigos 
dos Animais do Município de Urânia, que trabalham de forma voluntária e com muito amor para cuidarem 
e amenizarem a dor desses animais que já tanto sofreram. 

0 grupo de protetores dos animais cuidam de aproximadamente 40 cães, num espaço 
improvisado, que foi cedido no "lixão" de nossa cidade. Ratificamos ainda que, alguns outros animais, 
como por exemplo os que vivem nas ruas ou em casas desalojadas, foram e são levados para a própria 
casa desses cuidadores. Para poderem arcar com os custos de alimentação desses animais e 
tratamentos veterinários necessários, os protetores contam somente com doações e com algum dinheiro 
que, ás vezes, conseguem arrecadar através de algumas campanhas realizadas por eles próprios. 

No entanto, os gastos são muitos e as ajudas estão cada vez mais escassas. Além do mais, 
são muitas as vezes em que é preciso levar algum destes animais para outra cidade para poderem 
receber algum tipo de tratamento. 

Assim, como forma de contribuir com o trabalho feito por esses protetores de animais, 
gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência, RECURSOS FINANCEIROS através de EMENDA 
PARLAMENTAR, destinada á Associação Amigos dos Animais do Município de Urânia, CNPJ: 
30.978.180/0001-41, para a manutenção, tratamento e cuidado dos animais e aquisição de um local 
próprio para o abrigo. 

Dessa forma, na certeza de contar com a sua habitual atenção e acolhimento, expressamos 
nossos antecipados agradecimentos e colocamo-nos á disposição para trabalharmos juntos no 
desenvolvimento e progresso do município de Urânia/SP. Sem mais para o momento, antecipadamente 
agradecemos. 

Atenciosamente, 
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