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nov. 2010
De:
Para:
Enviada em:
Assunto:

"Regina Macedo" <reginamacedo@terra.com.br>
<falabicho@falabicho.org.br>
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010 12:14
GUARUJA / CCZ E DEPUTADO TRIPOLI

----- Original Message ----From: Regina Macedo reginamacedo@terra.com.br
To: "Rogerio Gonçalves" advrofgo@gmail.com
Cc: "elianasantista" elianasantista@gmail.com, "Carla Freire" carla.freire@yahoo.com.br,
angelacaruso@terra.com.br, luizapin@gmail.com
Sent: Qui 16/12/10 12:07
Subject: Fwd: GUARUJA / CCZ E DEPUTADO TRIPOLI
Prezado ROGERIO GONÇALVES, e demais pessoas copiadas pelo Senhor:
Para conhecimento, veja esse email da LEILA ABREU (MENSAGEM ABAIXO), do movimento de proteção
animal
da Baixada Santista, que relata a audiencia que o DEPUTADO RICARDO TRIPOLI conseguiu
com a Prefeita, em SETEMBRO DE 2010,para que a proteção animal pudesse comparecer
e fazer suas reivindicações. Conforme o relato da Sra.Leila Abreu, a audiencia foi desmarcada
por ela própria, que pediu nova data.
Nesse interim, o deputado não foi mais procurado.
Cabe lembrar ainda que o VEREADOR ROBERTO TRIPOLI nao foi candidato a nada
nessas ultimas eleições, portanto não "dobrou" com ninguém. Quanto a outros
políticos, deputados estaduais ou federais, cabe a cada um do movimento
recorrer se achar devido. O vereador Roberto Tripoli é autor das principais
leis da proteção animal na cidade de Sao Paulo, faz gestões junto ao Executivo
para o cumprimento das leis, coloca valores no orçamento, luta sempre pela
manutenção e ampliação do Programa PERMANENTE de Controle Reprodutivo de Caes e Gatos,
pelo Centro de Bem-Estar Animal que está sendo construído. Tripoli ainda tem conseguido
que o Poder Público cumpra a lei do comércio de caes e gatos, combatendo as feiras ilegais
em áreas públicas, por exemplo.
Mais da atuação do VEREADOR ROBERTO TRIPOLI, na CAPITAL DE SAO PAULO,
onde ele tem atuação por ser vreador, pode ser verificada no site www.robertotripoli.com.br .
Quem sabe o senhor possa, Dr. Rogerio, melhor orientar a proteção animal, inclusive
mostrando o que cabe a cada autoridade, dos diferentes poderes - EXECUTIVO,
LEGISLATIVO, JUDICIARIO, nos diferentes níveis. Um vereador nao tem ingerencia
sobre o poder publico de outras cidades, que nao a sua.
Cordialmente,
Regina Macedo
jornalista ambiental / assessora parlamentar
do VEREADOR Roberto Tripoli - Partido Verde - Sao Paulo / Capital
----- Original Message ----From: Leila Abreu Oliveira programaamigoanimal@hotmail.com
To: roseuipa@hotmail.com, angelacaruso@terra.com.br, vtripoli@uol.com.br
Cc:
Sent: Ter 14/12/10 22:38
Subject: Fwd: AUDIÊNCIA COM A PREFEITA
Oi Rose, tudo bem? Em primeiro lugar quero parabenizá-la pela iniciativa. Conte comigo para o que vc precisar.
Gostaria de esclarecer uma situação com vc. Em 08 de setembro o Deputado Federal Ricardo Tripoli protocolou um
ofício junto a sua Prefeita solicitando uma audiência. Esta audiência foi marcada para dia 14 de setembro. O
Deputado pediu que eu avisasse a todas as protetoras que entraram em contato com ele. Após eu ter avisado a
todas elas, o nosso Vereador que cuida da causa animal em nossa cidade, se mostrou interessado em ajudar
também e avisou que gostaria de participar desta reunião, para "engrossar" as reivindicações de vcs. No entanto, no
dia 14 ele já tinha uma audiência marcada e eu então liguei para o Gabinete da Prefeita desmarcando a data e
pedindo remarcação. Aí passei imensas dificuldades: as moças, e foram várias, que atendem as ligações no
gabinete da Prefeita, davam inúmeras desculpas, como:
1 "não sou eu que marco audiência"
2 "Eu preciso marcar diretamente com a Prefeita"
3 "a pessoa que marca audiência não está mas ela liga para vc assim que chegar"
4 "a pessoa não ligou pq estava com muito serviço e acabou esquecendo mas ela liga ainda hoje"
5 "a Prefeita não tem data na sua agenda"
Portanto, gostaria de esclarecer que o Deputado MARCOU a audiência assim que solicitado. Tentando agendar
nova data onde mais autoridades estariam presentes , acabei enfrentando enormes dificuldades. Dá para entender o
por quê as coisas por aí são tão difíceis. Qualquer semelhança com Cubatão não é mera coincidência... Peço
desculpas pelo mal entendido e por favor transmita este email para as outras meninas, ok? Beijão e fique com Deus.
Continuo a sua disposição.

Leila Abreu
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Programa Amigo Animal

On Qui 16/12/10 11:15 , Rogerio Gonçalves advrofgo@gmail.com sent:
Continuando.
O Termo de Ajustamento teve seu cumprimento parcial, mas está no Tribunal em esfera recursal. Bem, várias
gestões municipais passaram, e pouco foi feito. Não só nesta gestão.
E agora instalou-se o caos.
O veterinário do CCZ ainda tenta minimamente dar algum cuidado, mas se mostra quase inócuo diante das
dimensões dos problemas.
De outro lado, o promotor da jurisdicção, é quem deveria capitanear a luta. Ele sabe do problema e deve tomar
uma atitude.
Esta vem sendo a tônica. Emails, educados por favor, à Prefeita, são bem vindos e chamando-a para a razão do
problema sanitário envolto na proliferação dos animais sem controle.
Assim, vamos nos manifestando por email, aguardando mais uma semana para que o promotor tenha acesso
direto às informações e exerça sua autoridade.
É isso moças. Filtrem e disseminem na net para reclamar quanto a prefeitura, externando suas palavvras no
sentido de proteção animal.
Segundo a própria Rose o problema só será transformado, quando da ação
civil pública pelo MP. Ação Civil Pública proposta pelo MP é diferente de iniciada por ONG's.
Falei para ela falar com Roberto e Ricardo Tripoli, pois dobraram com Capez e devem agora ajudar na resolução
dos problemas. ( Capez srá acionado pelo antigo promotor da região ).
Certo da compreensão de todas minhas meninas, gostaria que soubessem do assunto mas divulgassem na forma
que vem sendo feito, pedindo somente para as pessoas terem educação. isso me atrapalhou quando agressões pessoais
são feitas.
Atenciosamente,
-Rogério Gonçalves
advogado - www.direitoanimal.com.br - www.cepra.org.br
Cel: 72081816 - Tel/Fax: 26064969 CEPRA - 3539-1144
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