
REQUERIMENTO N° 05/2019

O Vereador que este subscreve requer, na forma regimental, e depois de ouvir o

Plenário, que o Poder Legislativo conceda o Prêmio “Mulher Destaque” à Sra. Leonilda da Luz

Roberto, em conformidade com a Lei Ordinária Municipal n. 764/2018.

JUSTIFICATIVA

 A Sra. Leonilda tem um histórico honroso em nossa Cidade, em especial com o

cuidado aos animais. Tudo começou com duas pessoas que vão ao encontro de uma terceira, para

ver  como  poderiam  castrar  uma  cachorrinha  abandonada,  se  perguntando  como  fazer  para

arrecadar fundos para a realização dos casteamentos em animais abandonados,  foi então que

surgiu a ideia de formar um grupo no ano de 2016, e com esse grupo pedir que cada um ajudasse

como poderia.

A ideia de ajudar os cães abandonados surgiu em uma conversa com mais duas

pessoas que chegaram à uma conclusão de por o nome do grupo de “Patinhas  Abandonadas”.

Entre tantos outros títulos este seria o mais adequado pela realidade que a Cidade vive. Através

de convites a Sra. Leonilda, junto as suas amigas foram atrás de outros membros para compor e

fazer parte do grupo, sendo que até hoje buscam parcerias para acrescentar mais pessoas com o

mesmo foco. No início do Grupo Patinhas Abandonadas a Sra. Leonilda, juntamente com seu

grupo,  começaram  a  ir  atrás  de  patrocínios,  pedindo  ajuda  a  amigos,  familiares,  comércio,

obtendo ajuda até mesmo de parentes de outro Estado,  com a doação de camisetas, adesivos e

carimbos.

A  contribuição  foi  boa,  só  que  os  cães  recolhidos  precisavam  de  um  lar

temporário, foi onde, através de muito esforço e dedicação, a Sra. Leonilda e o Grupo Patinhas

Abandonadas receberam um terreno emprestado, dando início às castrações dos cães em julho de

2016. Com o terreno ficou tudo mais fácil, não precisava devolver os cães para a rua, situação

essa que era muito doída. Antes do terreno o Grupo ficava uma semana cuidando dos cães e

procurando pessoas para adotá-los, e se não conseguissem alguém, os devolviam para a rua.



Já em novembro tiveram outra etapa com o terreno e, precisando buscar um lugar

que poderiam fazer bazar e feira, ocorreu a 1º Feira no dia 17 de dezembro de 2016. Com o bazar

funcionando,  em 4  meses  foi  necessário trocar  de  lugar  e,  mesmo sem ter  apoio  do  Poder

Público,  a  Sra.  Leonilda  e  seu  grupo  continuram  atuando  para  o  bem  estar  dos  animais

abandonados nas ruas da nossa Cidade.

Itapoá, 19 de fevereiro de 2019.

JOSÉ MARIA CALDEIRA
Vereador MDB
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