
 
Ata de Reunião da Câmara Temática Especial de Equalização das Leis Municipais com Caráter Metropolitano                                                    

11 de dezembro de 2014 
N 001/14 

 

CT EQ 002.13 

      DADOS GERAIS 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Marcelo Siqueira Bueno AGEM 

Rafael L. Redo Garcia  CM Mongaguá  

Ademir Gusmão Fonseca  Sec. Est. Transportes Metropolitanos  

Maria Helia Farias  Sec. Est. Meio Ambiente  

Convidados:  

Robnson Germano AGEM 

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário  

Fábio Serrano PM Guarujá  

Tânia Riesco  CM Santos 

Edvaldo Alecrim  CM Bertioga  

Renato C. Donato  CM Mongaguá  

Luciano Lopes da Silva CM Guarujá  

Marco Clarino  CM Santos  

Benedito Furtado de Andrade  CM Santos  

João Gomes Ribeiro Neto  Codesp  

Kenny Mendes  CM Santos  

Daniel Souza Innocenk  CM Santos  

Pauta divulgada em: 
04/12/2014 

Reunião iniciada às:  
10h20 

Término da Reunião às:  
11h38 

 

OBJETIVOS 

Item I – Retomada dos trabalhos;  

Item II – Apresentação da Frente Parlamentar em Defesa do Bem Estar Animal; 

Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências:  

 Das Prefeituras: Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. 

 Das Câmaras: Cubatão, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente.  

 Do Estado: Energia, Habitação, Recursos Hídricos, Educação, Saúde, Logística e Transporte, Emprego e 

Relações de Trabalho, Planejamento e Desenvolvimento e Desenvolvimento Social; 

 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Marcelo Siqueira Bueno o qual abriu 

a palavra para que fosse feita a apresentação dos presentes; 

 Foram levantados os seguintes aspectos: 

 Apresentação do vereador Sr. Benedito Furtado sobre a Frente Parlamentar Regional para a Proteção e 

Bem-Estar Animal; 

 Citou sobre a criação da Frente Parlamentar e a busca de políticas públicas voltadas à Proteção e o 

bem-estar animal; 

 Composição da Frente Parlamentar por 24 vereadores da região da Baixada Santista; 

 Mencionou das realizações de audiências públicas em cada município da região;  
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 Comentou de que há alguns municípios que não possuem centro de controle de zoonoses; 

 Destacou que a maioria das prefeituras da Região Metropolitana da Baixada Santista não tem nenhum 

investimento voltado à proteção e bem-estar animal; 

 Busca de parcerias com os diversos órgãos do Estado para implementação dessas políticas públicas na 

região; 

 Envolvimento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para definição de recursos a serem destinados a 

causa animal; 

 Envolvimento dos Deputados Estaduais, Federais e Senadores do Estado de São Paulo com o objetivo de 

sensibilizar para a destinação de recursos aos municípios através de emendas parlamentares e colaborar 

na elaboração e votação de projetos voltados ao bem-estar animal;  

 Atividades já realizadas pela Frente Parlamentar Regional; 

 Criação de um documento que foi entregue ao Secretário do Meio Ambiente; 

 Comentou sobre a reunião realizada dia 27 de agosto com o Diretor Executivo da Agem com a finalidade 

de buscar apoio do Estado para o programa metropolitano permanente de controle populacional dos 

animais; 

 Em 2008, o então Governador José Serra sancionou a Lei 12.916, que dispõe sobre o controle de 

reprodução de cães e gatos, no Estado. O art. 7º da referida lei autoriza o Poder Público a celebrar 

convênio e parcerias com municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não 

governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e 

entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta lei; 

 Decorridos seis anos, nenhum efeito prático se produziu em decorrência da lei. O Estado continua sem 

investir no controle populacional de cães e gatos, o que representa a negação de uma política pública 

voltada à proteção e o bem-estar animal; 

 A cidade de São Paulo já possui o primeiro hospital veterinário;  

 A Organização Mundial de Saúde tem como parâmetro para os países em Desenvolvimento a relação de 

um animal, cão ou gato, para cada 7 habitantes nos centros urbanos. Em São Paulo está estatística dá 

conta que essa relação diverge, sendo que foram feitas pesquisas apontando 1 animal para 4 

habitantes;  

 O município de Santos possui cerca de 420.000 mil habitantes, se levarmos em consideração a 

estatística da OMS a cidade tem aproximadamente 60.000 cães e gatos, se for pela estatística do Estado 

de São Paulo esse número chega a 150.000 mil cães e gatos na cidade; 

 O Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, disponobilizasse para a Região da 

Baixada Santista 4 unidades Castramóvel equipadas e tripuladas para percorrer as cidades da Região 

desenvolvendo programas de controle populacional e atendimentos veterinários aos animais que 

pertençam às populações de baixa renda e animais em situação de rua, nos moldes do Programa “Roda 

São Paulo”; 

 A prefeitura de Santos possui duas unidades de Castramóvel;  

 Rafael Luiz, da Câmara Municipal de Mongaguá, propôs que está solicitação seja apresentada na reunião 
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do Condesb deste mês;  

 Coordenador comentou que não será possível, porque a pauta para a reunião já está extensa e que a 

reunião acontecerá daqui a cinco dias;  

 Benedito Furtado explicou sobre as doenças viroses nos cães e gatos e mencionou sobre a cinomose 

que é uma das doenças mais fatais; 

 Coordenador informou que a primeira reunião do Conselho em 2015 será realizada no município de 

Itanhaém e mencionou que seja colacado em pauta para que seja apresentado e que posteriormente 

seja encaminhado ao Grupo Técnico de Meio Ambiente;  

 Próxima reunião desta Câmara Temática em janeiro de 2015; 

 Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião. 

 

Santos, 11 de dezembro de 2014 
 
 
 
 
 

 

MARCELO SIQUEIRA BUENO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 
 


