CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Protocolado em:
REQ - 42/2020 16/09/2020 14:08

DISPONIBILIZADO EM:
16/Setembro/2020

APROVADO POR
UNANIMIDADE NA SESSÃO
DE:
17/09/2020

REGIME DE URGÊNCIA
REQUERIMENTO nº REQ 42/2020
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)
Solicita ao Poder Executivo Municipal pedido
de informações sobre a atual estrutura do
Canil Municipal, atendimento aos animais,
parecerias no atual momento, os funcionários,
doações de animais, atendimento a população,
voluntariado, permuta do terreno e o futuro
Centro do Bem Estar Animal e fauna urbana.
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Tendo como prerrogativa a função fiscalizadora o Vereador Rodrigo Beltrão que o
presente subscreve, observadando as normas regimentais, requer que seja encaminhado ao Poder
Executivo Municipal consideracões sobre a atual condição do Canil Municipal, bem como, em
vista do anùncio do Poder Executivo Municipal sobre a construção/permuta do novo Canil, as
seguintes informações:

Em Outubro de 2016 a Prefeitura de Caxias do Sul passa a assumir a responsabilidade dos
1,2 mil cães e gatos que estavam até então sob a tutela da SOAMA. O desligamento da entidade
após 18 anos cuidando do espaço se deu por conta de supostas denúncias de maus-tratos criadas
por um pequeno grupo de pessoas, que culminaram na redução de doações pela comunidade e
um clima de tensão entre funcionários da chácara, mantida com verba de doações e da prefeitura.
ESTRUTURA:
1. A partir de outubro de 2016 quais as melhorias estruturais que foram feitas no
canil municipal, listar todas pequenas ou grandes
2. Por que os animais continuam em correntes?
3. Por que os canis estão com telhas quebradas ou caindo por falta de manutenção?
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4. Por que os canis continuam abertos sem proteção contra chuva e vento?
5. Há casinhas ou local de abrigamento dentro dos canis suficiente para o número
de animais abrigados em cada canil?
6. Por que os animais idosos estão em canis úmidos e sem estrutura?
7. Como está a estrutura de escoamento de fezes e urina durante a lavagens dos canis?
8. Por que estão sendo aceitas caixas e casinhas feitas de madeira já que é um
local contaminado e este material não pode ser lavado adequadamente e descontaminado como
deveria?
9. Por que há casinhas caindo aos pedaços?
10. Quem está fornecendo as casinhas?
11. Qual o material das casinhas compradas?
12. Por que as condições do local pos procedimento cirúrgico e local de recuperação
estão tão precárias e inadequadas?
13. O que está sendo feito para evitar desperdicio de ração?
14. Como está o controle de roedores?

ATENDIMENTO ANIMAIS

1. Como está sendo feito o controle para evitar brigas nos canis?
2. O que está sendo feito para ressocializar os animais bravios abrigados em canis
minúsculos e considerados cruéis?
3. Quem é o responsável por limpar e alimentar os animais bravios? É feita a limpeza total
dos canis destes animais?
4. Estão sendo comprados todos os medicamentos necessários para atendimento e
recuperação dos animais doentes do canil?
5. Estão sendo usados remédios vencidos no canil?
6. Em que momento estão sendo feitas eutanásias?
7. Quantos óbitos mensais?
8. Como os animais estão sendo descartados?
9. Como está sendo controlado a cinomose e parvovirose no local? Há mortes de animais
abrigados por causa destas doenças?
10. Como está sendo feito o controle de doenças infecciosas?
11. Como está a vacinação de cães e gatos dos animais abrigados? Está em dia? Qual a
vacina usada? Nacional ou importada?
12. Os animais estão sendo despulgados?
13. Os animais estão sendo desverminados?
14. Animais que precisam ficar na fluido terapia por 24 horas ou mais estão sendo
assistidos como já que há convênio com clinica 24 horas, mas os funcionários só trabalham
durante a semana?
15. Quem está recebendo animais atropelados durante a noite ou finais de semana?
16. E os animais de porte grande como cavalos, bois, etc? Onde estão sendo abrigados? Se
ocorre atropelamento ou denúncia de abandono ou maus-tratos, o que está sendo feito com
animais deste porte e espécie?
17. Quando o animal chega no canil, o que acontece?
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18. Se um animal for recolhido abandonado na rua, é verificado se ele tem microchip?
19. Há isolamento para animais com doenças contagiosas?
20. Quantas vezes por dia é feita a limpeza do local?
21. Que tipo de ração os animais estão comendo? Mencionar marcas, indice de proteina
bruta e valores?
22. São feitos banhos medicinais em animais com problemas de pele? Como são avaliados
e tratados casos assim?
23. Onde ficam filhotes? Cadelas prenhas?
24. Quantos animais hoje precisam de cirurgia? Quem faz estas cirurgias?
25.Onde vivem os animais idosos?
PARCERIAS

1. Qual o convênio atual com universidades para parcerias com o canil municipal?
2. Quem está fazendo, no momento, atendimento veterinario, cirurgias
ortopédicas, retiradas de tumor, castrações, etc dos animais abrigados no canit?
Apresentar documentos.
3. Há parcerias com petshops ou agropecuarias?
4. Há parcerias com outros órgãos públicos como a FAS, outras secretarias, Guarda
Civil, BM, UABs, etc? Se sim, quais?

FUNCIONÁRIOS

1. Quantos guardas ficam no canil durante a noite?
2. Quando há brigas nos canis durante a noite ou final de semana, quem é responsável por
separar os animais?
3. Quantos veterinários estão trabalhando no momento na chacara e quais os horarios?
4. Os veterinários que trabalham no local tem experiência com animais domésticos?
5. Quem está medicando os animais nos finais de semana?
6. Que material EPI está sendo fornecido para os funcionários?
7. Há carro a disposição para o trabalho dos funcionários?
8. Quando é contratado um novo funcionário, quem o treina para a lida do dia a dia?
9. Qual o cuidado que está sendo feito para evitar contaminação de doenças contagiosas?
Há funcionário especifico para lidar com os animais com estas doenças? Que material EPI ele
recebe? Ele tem contato com outros animais?
10. Como o funcionário é treinado para observar os animais aos seus cuidados: se
esta circulando livremente pelo canil, separar brigas, avaliar se o animal está comendo
ou bebendo corretamente, se está doente, etc?

DOACÕES ANIMAIS
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1. Como está sendo feita a doação dos animais?
2. Quais os critérios para adoção?
3. É negada a doação para alguém? Quais os motivos?
4. É preenchido fichas com os dados do adotante?
5. Está sendo feito o acompanhamento pós adoção? Por quem?
6. Se o adotante quiser devolver o animal ele pode doar para terceiros?
7. Como está o controle de dados dos microchips dos animais abrigados?
8. Estão sendo doados somente animais castrados e microchipados?
9. Quem está doando os animais do canil municipal?
10. Qual a experiência que estas pessoas tem em adoção?
11. Os adotantes passam por entrevista?
12. As pessoas que estão doando os animais conviver com eles para ter conhecimento
de sua personalidade para que a adoção não fracasse ou idade que eles tem ou se
sofrem de alguma doença?
13. O que é entregue para os adotantes material informativo, carteirinha de vacinação,
número de microchip?
14. Se o adotante quiser devolver o animal, o canil aceita o animal de volta?

ATENDIMENTO POPULAÇÃO

1. Que campanhas informativas e educativas foram feitas nos últimos 4 anos para
a sociedade caxiense?
2. Como está sendo divulgado para a comunidade sobre as castrações gratuitas através da
prefeitura?
3. Sobre averiguação de maus-tratos, por que há tanta gente reclamando que ninguém vai
ao local denunciado?
4. Quais os critérios para definir o que é maus-tratos e o que é feito no momento da
visita?
5. Os infratores estão sendo processados pelas leis vigentes?
6. Quantos fiscais há no momento para fiscalizar maus-tratos?
7. Há algum trabalho para a comunidade relacionado aos animais silvestres
ou sinantrópicos?
8. Que tipo de animais o canil municipal está recolhendo no momento?
9. O que a Semma está fazendo efetivamente para evitar o abandono e os maus-tratos?

VOLUNTARIADO

1. Quais os tipos de voluntariado estão acontecendo dentro do canil?
Institucionais, temporais ou com desempenhos funcionais?
2. Por que ongs estão pedindo doações na internet para o canil municipal? Falta verba?
3. Quem está organizando e fiscalizando os voluntários?
4. Quais são as regras para ser um voluntário?
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5. Os voluntários são de ongs constituidas juridicamente?
6. Eles prestam contas do que fazem?
7. Eles conhecem o andamento e as regras internas do canil?
8. Os voluntários estão causando estresse aos animais?
9. Ha controle do número de voluntários que tem acesso ao canil?
10. O que os voluntários estão fazendo efetivamente dentro do canil?

DIVERSOS

1. Por que não há um cadastro único dos microchips da cidade?
2. De onde está vindo a verba para manter o canil municipal?
3. Está faltando verba para o dia a dia da chácara?

QUESTIONAMENTOS SOBRE TROCA ÁREA E CENTRO BEM-ESTAR
ANIMAL

1. Por que definir esta troca em época de eleição?
2. Por que não conversaram com as ongs com experiência para definir a obra em si?
3. Aliás, já tinha sido definido em 2016 que a antiga Soama ficaria no local e já
tinha inclusive um projeto em andamento no Seplam, muito bem feito e embasado? Ele foi usado
como base?
4. Ou o projeto será baseado no projeto do Centro de Bem-Estar que seria construido
no atual local do canil municipal?
5. Não seria importante antes de assinar permuta avaliar bem a situação, o projeto, de onde
virá a verba, tempo de construção, prazo de finalização, empresa que vai construir, etc?
6. Haverá área de banho e tosa e para banhos medicinais?
7. Qual a metragem dos canis?
8. Como ficarão abrigados os animais dentro dos canis, casinhas serão colocadas?
9. De que material serão as casinhas?
10. Terá área de isolamento e de tratamento?
11. Quantos animais por canil?
12. Contemplará área para animais silvestres e de porte grande como cavalos e outros?
13. Haverá área para receber o público?
14.O público terá acesso ao local inteiro?
15. Haverá área para receber escolas?
16. Como será o redor do local, mais muro ou cerca?
17. Como fica a situação das vertentes e poços artesianos no local escolhido para a
permuta?
18. Se o argumento é que onde fica o atual canil municipal virará área urbana e o novo
local é apenas cerca de 1,5 km de distancia, daqui ha alguns anos não haverá o mesmo
problema?
19. Se o novo local é movimentado, os animais que serão abandonados no portão não
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correm muito risco?
20. Aqueles que fugirem e não serão recolhidos ao canil não podem vir a atacar ovelhas e
os aviários causando tumulto e estresse?
21. Como será feito o descarte de animais mortos no canil?
22. Como serão armazenadas as rações e doações?
23. Haverá lavanderia para lavar paninhos, caminhas, roupinhas, etc?
24. Haverá clinica montada dentro do local? Ela poderá fazer grandes ou pequenas
cirurgias?
25. Haverá local para banho e tosa?
26. Os funcionários trabalharão no tempo ou os canis terão área protegida?
27. Haverá coleta da água da chuva para limpar os canis?
28. Como serão alimentados os animais dos canis, potes ou outro sistema?
29. Os canis terão área com solário?
30. Como ficarão os animais bravios?
31. Há local para ser feita ressocialização dos animais bravios?
32. Há local para animais com doenças infecciosas?
33. Como serão mantidos animais idosos, paraplégicos ou especiais?
34. Onde ficarão mães com filhotes?
35. Haverá local para quarentena?

FAUNA URBANA DE CAXIAS DO SUL

Ouriços, jabutis, gaviões, urubus, capivaras, cobras são apenas alguns dos animais
que frequentemente aparecem em nossa cidade. Caberia a nós interferir o minimo possível
na vida cotidiana deles, mas não é o que acontece, basta analisarmos o caso da família que
assassinou algumas cobras não peçonhentas que entraram na residência. A familia alega
que contatou os órgãos competentes e os mesmos não atenderam a ocorrência, o que tem
sio bastante normal em Caxias do Sul.
Expomos abaixo alguns questionamentos sobre resgate e cuidados dos animais
silvestres de nosso municipio:

1. Para aonde devemos encaminhara animais silvestres atropelados ou feridos encontrados
nas Zonas Urbanas e Rurais do município?
2. Existe na cidade de Caxias do Sul, um local que receba animais silvestres
para tratamento, com cuidados veterinários, acompanhamento clinico, cirúrgico, biológico e
nutricional de acordo com as necessidades próprias de cada espécie?
3. Existe um local para reabilitação específica de cada espécie, que possibilite
sua destinação para soltura na natureza? Em caso negativo a Prefeitura de Caxias do Sul possui
convenio com criadouros conservacionistas que trabalham com animais silvestres?
4. Existe levantamento técnico da fauna para identificação das espécies que vivem
na cidade?
5. Em caso de animais peçonhentos tais como serpentes e escorpiões existe orientação para
a população para quem deve ligar em caso de aparecimento em residências? As pessoas são
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orientadas sobre como devem proceder? Quem faz o resgate dos mesmos?
6. Existe plantão técnico que atenda durante finais de semana e feriados caso a população
encontre animais silvestres necessitando de ajuda?
Mediante o exposto acima cada vez mais aumenta a necessidade de que Caxias do Sul
melhore seu planejamento urbano e que priorize a conservação, manutenção e criação de áreas
verdes, com espaços para a difusão de conhecimentos e aproximação das pessoas com o modo de
vida do animal, e das condutas corretas no trato desses animais.

Caxias do Sul, 16 de Setembro de 2020; 145° anos de Colonização e 130° anos de Emancipação
Política.

RODRIGO BELTRÃO (Autor)
Vereador - PSB
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