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MOÇÃO Nº 563/2022

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
DR. EDSON RODRIGUES, PELO BELÍSSIMO TRABALHO QUE
VEM DESENVOLVENDO EM PROL DA CAUSA ANIMAL

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Dr. Edson Rodrigues, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em prol da causa
aninal.
Ao propor a presente Moção, ressalto que nosso agraciado é
Médico Veterinário formado pela Universidade Guarulhos (UNG); pós-graduado em Ortopedia e
traumatologia pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São
Paulo (USP); certificado pela AOvet curso básico, avançado e Master. Certificado cursos
Coaching e Pós Coaching; Diretor do Centro Veterinário Paiol; idealizador e fundador da ONG
Gaari; Vereador de Itaquaquecetuba (1º Mandato de 2017 à 2020 e 2º Mandato de 2021 à
2024); foi Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba no biênio 2019/2020; foi
Secretário Municipal de Saúde do município de Itaquaquecetuba por 15 (quinze) meses.
Vindo de família humilde, é apaixonado por animais. Dr. Edson da
Paiol (como é conhecido), desde a sua infância já buscava ajudar os animais e com muito
trabalho e muito esforço conseguiu se formar e hoje é Médico Veterinário e ativista da causa
animal. Teve a ideia de criar um ambulatório animal móvel e uniu-se ao Grupo de Apoio aos
Animais de Rua de Itaquaquecetuba (Gaari), uma ONG que ajudou a fundar no passado, para
concretizar a ideia.
Uma vez pronto, o veículo CASTRAMÓVEL tornou-se um aliado
na jornada do veterinário/vereador em prol do bem-estar animal, que semanalmente passou a
atender diversos bairros da cidade de Itaquaquecetuba, em um mutirão com médicos e
estudantes veterinários da Gaari. O projeto cresceu e diante do aumento no abandono e maus
tratos, houve a necessidade de abranger seus atendimentos a outros municípios, sempre
atendendo a população de maior vulnerabilidade social e, portanto, com menor acesso a
serviços médicos veterinários. Em cada atendimento são feitas cerca de 150 castrações por
dia: cães em um dia e gatos em outros. E, de mutirão em mutirão, o número foi crescendo e a
procura cada dia aumenta.
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No ano de 2022 conquistou o 2º veículo e já adaptou para um novo
Castramóvel, que irá fortalecer os atendimentos, aumentando assim o número de animais
castrados.
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Esteve em Assis, onde castrou gratuitamente 150 animais,
atendendo a população carente de nossa cidade e o número de atendidos não foi maior por
motivos alheios à nossa vontade. Muito obrigado!
Ante o exposto, é notória a atuação do Dr. Dr. Edson Rodrigues,
carinhosamente chamado de Dr. Edson da Paiol, na causa animal.
A ação deste grande Médico Veterinário é extremamente
importante, pois demonstra cuidado e amor pelos animais, que assim como nós seres
humanos, são seres dependentes de questões físicas, emocionais, psicológicas, etc.
Essa história de luta e dedicação à causa animal não poderia ser
ignorada e cabe a nós reconhecer e agradecer seu trabalho e dar apoio. Não é qualquer
pessoa que faz o que é feito por nosso agraciado
PARABÉNS! Nesta oportunidade manifesto-lhe o desejo que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida.
Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com o Dr. Edson Rodrigues e o aplaude efusivamente pelo
belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em prol da causa animal.
Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 19 de maio de 2022.

EDSON DE SOUZA – Tenente Genova
Vereador - UNIÃO BRASIL
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Além do castramóvel, Dr. Edson criou o Samu Pet, para ajudar nos
resgates, a UBSA (Unidade Básica de Saúde Animal) que auxilia nos atendimentos dos mais
vulneráveis.
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