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OF/SEDEMA/PM Nº 022/2021 

Chapadão do Sul – MS, 08 de setembro de 2021. 

 

Ao Senhor 

Vanderson Cardoso dos Reis 

Vice Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Sul 

 

Senhor Vice Presidente,   

 

Em resposta ao requerimento n° 33/2021, sobre questionamentos de quantos animais foram 

castrados e chipados pelo Canil Municipal de Chapadão do Sul. Informo a vossa excelência, que a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através do Canil Municipal realizou os 

seguintes procedimentos: 

Descrição do procedimento Quantidade 

Castração e Chipagem de animais residentes no canil 31 

Castração e Chipagem dos animais da população 52 

Total de Animais Castrados e Chipados pelo Canil Municipal 83 

  

Vale ressaltar que as castrações foram iniciadas no dia 01 de julho deste ano, e que elas ocorrem 

todas as terças e sextas. Com essa premissa, de que tivemos 60 dias passados da data de início das 

castrações e chipagens até o momento, foram realizados 16 dias de atendimentos voltados a este tema, 

com a média de 5,18 animais esterilizados e chipados por dia, numero considerado alto, devido ao 

tempo que cada animal fica na sala de cirurgia e sua recuperação. 

Sobre o questionamento referente a quantas castrações foram realizadas do ano de 2018 até 

julho de 2021, não temos um número concreto, pois não haviam registros contabilizados de forma 

organizada. Porém em conversa com o antigo veterinário do canil Luiz Fernando Torres, o mesmo 

estima que tenham sido esterilizados cerca de 120 animais. Sendo assim, tínhamos uma média de 2,92 

animais castrados por mês, hoje temos a média de 41,5 animais/mês, com base nos relatórios destes  

dois meses de atendimentos disponibilizados a população. 

No ensejo coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos pelo telefone (67) 3562-1821 

ou (67) 9-9933-1131 e reitero manifestações de apreço e consideração. 
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Atenciosamente, 

 

 

JOSÉ TEIXEIRA JUNIOR 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 


