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São Paulo, 08 de dezembro de 2009. 

 

Senhora Diretora, 

 

Passados cinco meses do lançamento do PROBEM – Programa de 
Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos do Município de São Paulo, 
recentemente transformado em lei por este vereador (Lei 15.023/09), e 
diante da falta de informações a respeito da efetivação das medidas 
anunciadas pelo Secretário da Saúde Januário Montone, em julho passado, 
solicito a Vossa Senhoria as seguintes informações: 

 

1. Quais as novas ONGs, clínicas e hospitais veterinários efetivamente 
credenciados visando a ampliação do Programa Permanente de 
Controle Reprodutivo de Cães e Gatos (favor listar); 

2. Quantas serão credenciadas e quando os convênios serão firmados 
(favor especificar ONGs e estabelecimentos veterinários); 

3. Quantas clínicas veterinárias e ONGs estão conveniadas atualmente 
e quantas castrações cada segmento vem realizando mensalmente 
(favor listar todos os estabelecimentos e associações); 

4. Se houve o aporte de verbas prometido para os já credenciados, de 
quanto foi este aporte e quais os resultados observados a partir do 
aumento de verbas; 

5. Conforme informações recebidas em meu gabinete, os contratos 
atuais não teriam sido renovados, causando novamente a  
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descontinuidade do Programa já atingido por sucessivas reduções. Favor 
esclarecer a real situação destes convênios, de cada um deles. 

6. Se realmente os convênios estão suspensos, como os cidadãos 
carentes que precisam castrar seus animais estão sendo atendidos? 

7. Se a compra de 50 mil microchips já foi efetivada e se não foi, por quê 
não aconteceu. Ainda em relação a este item, se houve ou está 
ocorrendo processo licitatório, favor esclarecer em qual etapa 
encontra-se a tramitação de tal aquisição; 

8. Qual a situação do projeto de construção de um Centro de Bem-Estar 
Animal e Adoção, que deveria ser construído no terreno do CCZ, com 
a verba de R$ 1 milhão destinada por este vereador especificamente 
ao Centro de Controle de Zoonoses no orçamento municipal de 2009; 

9. Ainda em relação a esta obra, tivemos conhecimento, pelo Diário 
Oficial, que uma licitação estava em curso – por favor, esclareça qual 
o andamento deste processo, e se já foi apontada a construtora 
vencedora. Se não foi, por que isso não se deu; 

10. Caso esta verba de R$ 1 milhão não tenha sido efetivamente utilizada 
pelo Centro de Controle de Zoonoses, favor esclarecer; 

11. Com os novos médicos veterinários e biólogos concursados 
contratados, entre outras medidas, seria formada uma equipe para 
implementar de vez a fiscalização efetiva da Lei 14.483/07, que 
regula o comércio de cães e gatos no Município. Esta equipe já foi 
formada? Em caso positivo, favor informar quantas ações 
fiscalizatórias foram efetivadas e os resultados; 

12. O novo banco de dados do CCZ já está implantado? Como está se 
dando a retomada do registro e identificação de animais (RGA), em 
cumprimento à Lei 13.131/01. Clínicas veterinárias já foram 
chamadas para a continuidade desse processo?  
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13. Qual tem sido a programação de campanhas de adoção pelo CCZ, 
quantas ocorrem por mês e quantos animais foram dados em adoção 
este ano? 

14. Como tem funcionado o site do PROBEM em relação à 
disponibilização de cães e gatos para adoção? 

15. Já foram sanados os problemas relativos à escassez de alimentos e 
medicamentos para cães, gatos e cavalos recolhidos pelo CCZ? 
Favor esclarecer se as compras foram efetivadas e qual a 
regularidade dos estoques. 

16. Durante os trabalhos da Comissão de Estudos sobre Animais, 
desenvolvida na Câmara Municipal e presidida por este parlamentar, 
a coordenadora do PROBEM, Dra. Rita Garcia, anunciou que os 
canis de isolamento, que são verdadeiras celas e onde vivem 
sobretudo Pit Bulls e mestiços, seriam ampliados, com a quebra de 
paredes e seria desenvolvido um trabalho de recuperação desses 
animais. O que foi efetivado até o momento? 

17. A sala de atendimento veterinário e cirurgias construída em Cidade 
Ademar em 2006 já está equipada e funcionando? Em caso negativo, 
favor esclarecer os motivos. 

18. As outras salas, prometidas desde 2005, ainda no mandato anterior 
do Prefeito Kassab já foram construídas? Quantas e em quais 
SUVIS? Todas já estão em funcionamento? (Recorde-se que a 
promessa inicial era de se construir 4 salas em 2006, fechando 2007 
com pelo menos 10 salas e possibilidade de chegar ao final de 2008 
com 20 salas, minimamente). 

19. Qual a programação de construção dessas salas, em quais SUVIS e 
quando efetivamente estarão funcionando até 2012, no final deste 
Governo? 
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20. Em qual etapa encontra-se o projeto de descentralização do Centro 
de Controle de Zoonoses?  

21. Quais unidades novas serão construídas ainda neste Governo, em 
quais regiões e qual a previsão de entrega das obras? 

Aguardando um breve posicionamento de Vossa Senhoria, reitero 
protestos de elevada estima e consideração. 

 

Cordialmente, 

 

 

Vereador Roberto Tripoli                                                                                             
Partido Verde 

Ilma. Sra.                 
INES ROMANO                                                                                                
Diretora de COVISA 

 

c/c 

Exmo. Sr.                                                                                                
CLOVIS DE CARVALHO,              
Secretário de Governo                                                                              

Exmo. Sr.                                                                           
ANTONIO CARLOS MALUFE,             
Secretário de Relações Governamentais 


