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Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 28 de Outubro de 2021.

Ofício nº 1059/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) MARCOS ANDRÉ PAPA cumprimos o dever de encaminhar a
Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s)
setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos—nos.

Camara Munimpal de Ribeirao Preto

Protocolo Geral nº 6189/2021
Data: 09/11/2021 Horário: 09:50

ADM -

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7308/2021

A Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CAMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria do Meio Ambiente

Divisão de Bem Estar Animal

INFORMATIVO CBEA Nº 004/2021

Ref. Requerimento n 7308/2021
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Informamos que, no dia 20 de outubro, estivemos na residência situada na
Avenida Benedito Rodrigues Pinheiro, nº 78 no Jardim Califórnia.

Fomos atendidos pelo Sr. Edson Andrade da Costa, o qual se identificou
como funcionário do comprador do imóvel, Sr. Nicodemos.

O mesmo nos informou que iniciaram a retirada de entulhos e sujeira do
local para que possam fazer a reforma da residência, e nos disse que haviam ficado 4
cães, os quais fugiram por ocasião da movimentação dos funcionários que estavam
fazendo a remoção do entulhos, sendo que não retornaram ao recinto.

O Sr. Edson possui um cão de porte pequeno que convive com ele (foto

anexa).
É o que cabe relatar.

Atenciosamente,

Thiago Bernardo Pedro
Médico Veterinário - CRMV—SP 51.588

Doutor em Ciências Veterinárias — UFRRJ
Divisão de Bem Estar Animal

Davi Batista Pinto
Chefe Substituto de Divisão

Divisão de Bem Estar Animal

Divisão de Bem Estar Animal
Avenida: Eduardo Andrea Matarazzo nº 4.255 , Maríncek

Fones : 3628—2778 , Email: bemestaranimaigkjcsacivil,pmrp.com.br

Bog
MAMM/ (lu/kw
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRÉªiQinª ªº
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Departamento de Gestão Ambiental

Processo nº: PMRP 2021 142462
Requerimento nª: 7308
Requerente: Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Interessado: Ilmo. Vereador Marcos Papa

Referente aos questionamentos contidos no requerimento nº 7308, informamos:

3)

b)

A DBEA efetuou vistoria no imóvel anteriormente ocupado pela referida
senhora, conforme fls. 09—13, constatando a existência de apenas um cão,
pertencente ao vigia do imóvel.
Após a mudança de endereço para o Jardim Macedo, foi feita vistoria no novo
local para a verificação do estado de saúde dos animais, que estavam
alimentados e em número muito menor do que o existente na casa do Jd.
Califórnia. O imóvel atual não possui piscina, sendo mais seguro para os
animais. Esclarecemos que o órgão não possui acesso irrestrito ao imóvel,
limitando o trabalho dentro das possibilidades e atribuições legais da entidade
municipal. Nesse caso, especificamente, para que haja medidas mais incisivas,
será necessário o apoio de órgãos de outras instâncias administrativas.

O Comitê de Acumuladores da PMRP é constituído por membros de diversas
secretarias, coordenado pela Sra. Kely Cristina, que após o recebimento das
denúncias, organiza as ações de acordo com as especificidades de cada caso.
Dessa forma, sugiro que esse questionamento seja encaminhado à referida
coordenadora, para maior detalhamento do protocolo. Seguem anexos os
relatórios das ações que a Divisão de Bem Estar Animal foi chamada a participar
(fls,15 a 29).

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade
para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Ribeirão Preto, 21 de outubro de 2021.

LILIANE BONADIO TERRA
Diretora de Gestão Ambiental

Secretaria Municipal do Meio Ambiente
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Prefeitura Municial de Ribeirão Preto
Secretaria do Meio Ambiente

Coordenadoria ole Bem Estar Animal

RÉLATÓRlO DE VISETA

!
Referente: : inquérito Cívil 4826/38 'umor. 2491/18 - PJCívelRP (5350) KK ,

"

Rua: Rio lça nº 236 — Vila Albertina. '

me Zilmª/619

Eu Carolina coordenadora da CBEA e o Davi encarregado, depois de V“

teniativas & senhora Maria Aparecida Jano nos atendeu e explicou sua situa

W,
&

2338

«<*>
m: O

ela tem aproximadamente 30 animais em sua casa que e' humilde mas sees
animals, aparentemente, são bem tratados. Nos não entremos, mas vi rapidamenie

pela porta junto com a dona Cida. Ela me contou que recolhe reciclagem e .riora

com a mãe de 70 anos, e comentou que muitos cães que estão ali foram a pe

de um “lar temporário" e por ali estão a anos.

dido

Ela recebe ajuda de algumas pessoas que fornecem rações e produtos cie

limpeza, além disso, ela vende materiais recicláveis e consegue pagar algo
coisas com o próprio dinheiro.

Dia 29/04 vamos entrar em contato para fazer uma visita mais técnica, assim

vamos realmente entender e ajudar de alguma forma.

Dia 29/04/2019

Voltamos a residência a dona Cida, e chegamos de surpresa bem na

que ele estava levando o local onde ficam os cães. Ela ahriu o portão e me deixem

entrar. Os animais aparentemente são saudaveis, segundo ela tem apenas
que não são castrados. A residência precisa passar por umas melhorias.



ªs; QQIGSIZOÉQ

G)(,.

As rações são compradas no mercado rural na rua Taiaçu, 1230 ipiranga,
próxêmo & sua casa. Fomos até o local e conversamos & respeito de “Dona Cida”,

me é conhecida e tivemos as informações que realmente ela compra alimentos
qualidade favorável para os animais.

1?

Entramos em contato com e clínica São Salvador, onde ela já castrou mals
20 cães.

A CBEA auxllêará nas castrações dos animais não castrados e nas
entações pertinentes

Sem mais para o momento, colocamo-nos & disposição para ouâros

Clarecêmentos.

Atenciosamente,

Davi Batista Pinto
Encarregado

Coordenadoria do Bem Estar Animal

»;/ ' &

oirªãlfãa ;
Coordenadora

Coordenadoria do Bem Estar Anêmal
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria do Meio Ambiente

Coordenadoria de Bem Estar Animai

RELATÓRiO DE VISITA

Referente: : Processo nº 1012631-95.2026.8.26.0505 -
PJ 19751 — Dra. Fernanda Alves Pereira
Rua: Rio Iça nº 236 - Vila Albertina.
Dia 191'0812020

As 7:30 da manhã, chegamos ao endereço da Srª Aparecida. A equipe da GB

era composta por mim, pelo coordenador da CBEA e por três agentes de zoonoses, Quar
chegamos, os funcionários da empresa de coleta de iíxo já haviam começado o serviço de retira

do iixo acumulado, no terreno ao redor da residência. Ficamos aproximadamente até as 10:36

lado de fora da casa, aguardando o momento em que fosse possível entrar. Devido à grar
quantidade de lixo aoumuiado, o encarregado da empresa afirmou que o trabalho só se

EA

do

da
do

de
ria

concfuido no dia seguinte. Como percebemos que não seria possível entrar na residência neste
dia, retiramo—nos do local e retornamos à CBEA.

Dia 2010812020

Ás 8:30 da manhã, retornamos ao endereço da Srª Aparecida. Desta vez. fon

apenas eu e uma Agente de Endemias. Praticamente todo o iixo que estava acumuiado
entorno da residência havia sido retirado, de modo que poderiamos entrar na casa. No entar

OS

no

to,

fomos impedidos de entrar na residência por aigumas pessoas que se apresentaram como

protetoras dos animais. Sendo assim, não pudemos contar o número exato de cães, tampouco
realizar qualquer exame físico. Apesar disso, consegui observar os animais através das janelas
casa. e posso afirmar que estes se encontravam hígidos, em boa condição nutriciona

dermatoiógica, ausência de doenças aparentes e com fezes visualmente normais. Embora r

tenhamos conseguido entrar na casa, a Srª Maritza, que afirmou já ter entrado na residên

aigumas vezes. nos disse que há aproximadamente 30 cães no interior da residência. A CB

coioca-se à disposição para reatizar a castração dos animais.

Sem mais para o momento, estou à disposição para quaisquer outros esclarecimentos

Atenciosamente,
=

&

mô» 52%. WMA/o Bªcana
iago Bernardo Pedro
Médico Veterinário
CRMV-RJ 11.886

Coordenadoria de Bem Estar Animal
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Prefeitura Municipe! de Ribeirão Preto
Secretaria do Meio Ambiente

Coordenadoria de Bem Estar Anima!
i

J RELATÓRIO DE VISITA

e::erente Processo nº 1012631-95. 20208263506 »—

9751- Dra Fernanda Alves Pereira
Ru: Rio iça nº 236— Viia Albertina.

1410812020
Neste dia a Servidora Gisiene Sumaira esteve no iocai juntamente com os demais

órg os envolvidos na ação para a avaliação da situação, entramos residência, a qual já havia
visi ada anteriormente em ação do Ministério Púbiioo, e observamos que o número de animais
ea va no mesmo patamar de antes. Mesmo com todo esse acúmulo de materiais, os cães., em
su
de

maioria, apresentavam um bom aspecto. Após o encaminhamento das moradoras a unidade
aúde, foi marcada a data de retirada dos materiais onde faríamos a contenção dos animais,

1810812020

Estivemos na residência para uma melhor avaliação da situação. Pelo reiato dos
vizinhos haviam pessoas alimentando os cães naqueia momento. Chamamos insistentemente

para que abrissem o portão para que nós mensurássemos a condição do local, porem, não fomos
ate ididos.

9 :»[. 1910812020

Nesta data iniciou—se a retirada dos materiais inserviveis e recicláveis acumuiados,
contudo, já havia aigumas protetoras no interior do imóvel, pois, as chaves da residência fora
entregue, paia Sra. Maria Aparecida Jano à Sra. Marilza Andrade conhecida da mesma.

Por ocasião desta situação fizemos o acompanhamento da ação e em prontidão
caso fosse necessária a nossa ajuda.

A Coordenadoria tem feito contatos com a Sra. Marilza Andrade, que está à frente das
oro atores, e foi acordado com ela de realizarmos as cash-ações dos animais não castrados e
nas orientações pertinentes.

A CBEA tem, atuaimente, aproximadamente, 110 animais entre cães e
gatos<oapacidade máxima). Fazemos o trabalho de recolhimento diário de animais soltos,
vitimizados, muito debilitados. atropeiados em vias pubiicas, sem proprietário, tutor ou
cuidador. Em virtude disto, não fazemos o acolhimento de animais nessas situações.



Segue anexo Relatório do Médico Veterinário

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para outos
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Agent de Combate as Endemias
Coordenadoria do Bem Estar Animal

”(MMM—MWM?
Coordenador

Coordenadoria do Bem Estar Anima!

,,,“.



Prefeitura Municípaà de Ribeirão Preto
Secretaria do Mem Ambiente

Divisão de Bem Estar Animal

Relatório de Visita Técnica

Ribeirão Preto, 27 dejulho de 20

Informamos que estivemos na residência da moradora, Sra. Neide Aparec
de Souza. situada na Rua Francisco de Souza Rezende, 206 « Quintino Facci !! no dia
de julho de 2021, dia da ação do Comitê de Acumuladores e havia 04 cães . sendo q
02 não eram castrados

Os animais foram trazidos para DBEA e submetidos ao procedimento
esterilização cirúrgica, receberam aplicação de microchip e uma dose da vacina
(Nobivao© Canine LDAPPVLZ +C,,).Os mesmos foram devolvidos após limpeza realizada
pelo Comitê.

É o que cabe relatar.

Agente de Operações
Divisão de Bem Estar Anima:

Divisâf; (lc Bem Estar Animal
Avenida: Eduardo Ami Vlaiarazzo nº 4.255 Marincek

Fones : 3628-2778 «« Emaíi wcmcsiaranimaiígaêmeioambienterpmrpxom.br

Página 1 de l
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x, Prefeitura Mmiçipai €*Ri,béírão Preto
" Secretaría dó Méió Ambiênte
Coordenadoria de Bem Estar Animal

Ribeirão Preto, 10 de dezembro de 2026.

ASSUNTO: õvalíaçáo de anima! no imóvel
SOLICITAÇAO: Comitê Acumuladores—
ENDEREÇO: Travessa D. Miguel Biondi nº 50, Campos Elíseos.

RELATÓÉ ;OÁNFQREATIVO

A equipe'da CBEA, representada por Carolina vilela e Davi Batista Pinto, foi
ate o local solicitado realizando a visita com sucesso, Observamos um anima;
da espécie canina, macho, muito bem cuidado da raça pastor alemão. Segundo
informação o Sr. Nivaldo, irmão do Sr. Luiz, o cão não é castrado. A CBEA esta %

disposição para realizar a castração do mesmo.
Segtse anexo foto do local.

É o que cabe relatar.

Atenciosamente,

Davi Batista Pinto
Encarregado

Coordenadoria do Bem Estar Animal

, "l' .
,: ['E:) r —

)

>A ? «
““'—"'“—

Coordenadora
Coordenadoria do Bem Estar Anima!

Coordenadoria de Bem Estar Anima!
Avenida: Eduardo Andrea Matarazzo nº 4.255 - Antonio Maríncek
Fones: 36282778 / Email; bemestaranimal©casacivihpmrp.com.br





1)

2)

3)

4)

Coordenadoria de Bem Estar Animai
ADEQUAÇÃWÇVINSTALAÇÓES E

MANEJO DE GATOS

Ribeirão Preto, 08 de Maioºde 2017. '

Em resposta à notificação 280/17 estivemos na residência do Sr. José Robe to
Pereira, na rua Ronaid de Carvalho, 621. Uma vez que foram constatadas violações às

normas de bem-estar animal (em especial: direito à movimentação, à aiimentação, a ier

acesso à luz solar e local ventilado), solicitamos que o Sr. José Roberto Pereira adeq Je
as instalações e o manejo dos seus animais de acordo com o estabelecido a seguir.
Elaborar um espaço adequado para a manutenção dos animais; o espaço deve

ser arejado, coberto, ter acesso à luz solar, e ter !ooal onde os animais possam
descansar protegidos do vento, chuva, frio e sol. Também é recomendável que o

espaço seja apropriado para abrigar gatos, com equipamentos e brinqued os

próprios para a espécie;
Manter os animais FORA DE GAIOLAS, em espaço adequado para que possam se
movimentar, andar, correr, escalar e exibir outros comportamentos naturais

ª

a

espécie;
Fornecer alimento adequado (ração de qualidade própria para gatos) no míni+o
duas vezes ao dia, ou alimento equivalente;
Limpar as instalações dos animais, no mínimo, duas vezes ao dia. O espaço deve
estar iimpo e livre de entulhos (garrafas pet, embalagens vazias, papelão, etc.,
acumulam poeira e servem de abrigo para animais sinantrópicos como baratas,
ratos e pombos; deve-se evitar o acúmulo desses materiais no local onde e
mantém animais domésticos).

Solicitamos que o Sr. José Roberto Pereira atenda a essa sugestao no pra o
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento deste documento. Ca (:

essa solicitação não seja atendida, informamos que a CBEA tomará as medidas
judiciais cabíveis. '

Atenciosamente, "º/%[; (”ªhí/?. ', ,fé: ,— ,ix fªfª”! W “” ' ,,/ A, ', “" &focãMãªW
às, 332,55"; Coordenadoria de Bem Esiarhnimal



Os animais foram trazidos para CBEA Casàraáºs, vacinados e devolvidos ao
local, sendo 08 gatos e 02 gatas íotaiãaanrín 533 animais



PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto
'

Secretaria çlo Meio Ambiente _

Coordenadºria“ do BemvEstar Anil-nal

RELATÓRLQZD VlSlTA TÉCNlCA

No dia 18/09/2020, em torno das 9h da manhã, foi realizada visita técnica da CBE-A

à residência do Sr. Aruan, situada na Rua Mário Robusti. nª 384, no Jardim Procópio, munícipe

de Ribeirão Preto. Eu fui ao endereço acompanhado de Agente de Combate as Endemias,

Gislene Sumaira da Silva. Ao chegar ao local, fomos recebidos pelo Sr. Aruan, a quem nos nc s
apresentamos e explicamos o motivo da visita. *

Inicialmente, ele disse que não '
tinha interesse em liberar os animais para

castração. Então nós lhe explicamos os benefícios desse procedimento, e apósalguns minutos ce

conversa ele concordou em selecionar alguns animais para que fossem castrados. No entanto, o

Sr. Aruan não permitiu nosso acesso ao interior da residência, porém concordou em trazer 5

animais a calçada para que eu pudesse examina—los,

Quando o Sr. Aruan começou a trazer os primeiros animais, veio de dentro da

residência a Srª. Kelly, que se apresentou como companheira dele. Ela se mostrou relutante em

conversar conosco, mas depois que entendeu o motivo da nossa visita, também concordou com a

realização dos procedimentos de castração. Sendo assim, o Sr, Aruan e a Siª. Kelly ms
apresentarem 7 cães (4 fêmeas e 3 machos) que eles teriam interesse de que fossem casirad as

(vide fotos em anexo). Alguns destes animais apresentavam aspecto dermatológico ruim, com

presença de alopecia generalizada e lesões compatíveis com sarna. Apesar de não termos tido

acesso ao interior da residência, o casal nos relatou que tem aproximadamente 15 cães, en re

adultos e filhotes.

Por ªm, o Sr. Aruan e a Srª. Kelly concordaram em liberar alguns cães para que a
CBEA realize os procedimentos de castração. Dessa forma, dentro de alguns dias nós

retornaremos ao endereço para realizar a captura e transporte dos animais até a CBEA.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente, l

, ">
] É“W ôniwonàe becªme

& Thiago Bernardo Pedro
Médico Veterinário
CRMV-RJ 11.886

Coordenadoria do Bem Estar Animal% %
Davi Batista Pinto

Coordenador
Coordenadoria do Bem Estar Animal





Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Secretaria tâ'fizãaàcrâmbiente

Coordenadoria do Bem Estar Animal

JUSTIFICATIVA DE DEVOLUÇÃODOS ANIMAIS DO SR. ARUAN MARTINS
Vimos através deste documento justificar a devolução dos cinco cães do Sr. Amen

Martins, realizada no dia 29/09/2020.

Os cinco cães sem raça definida, duas lêmeas e três machos, cujo tutor é o Sr. Aruan,
foram recolhidos e trazidos à CBEA no dia 23/09/2020. Nos dias 24 e 25, foram realizados os
procedimentos de castração e vacinação contra a raiva. Hoje. dia 2910912020, os animais
foram devolvidos ao Sr. Amam. Os motivos para a devolução são:

1) A CBEA recebe diariamente animais com patologias de origem infectocontagiosa &

infectoparasitária, algumas destas doenças com alta capacidade de transmissibilidade, como o
vírus da cinomose por exemplo. Existe o risco real de os animais do Sr, Amen, que estão
saudáveis, contraírem alguma doença grave que possa comprometer a saúde e o bem estar
deles, acarretando inclusive risco de morteaw

2) Os animais do Sr. Amam estavam visivelmente angmtíados por ficarem vários dias

aqui, e alguns passavam o dia todo em vocaíízaeão. Isso se explica pelo fato de que estes cães
estão acostumados & conviver em um espaço aberto, com a presença de outros animais, em
um ambiente que já lhes é fanúliar. Desse modo, a devolução destes cães representou o

retorno deles ao ambiente em que se sentem mais confortáveis.

3) O compromisso que é de responsabilidade da CBEA foi concluído com êxito, pois
os cães selecionados pelo Sr. Aruan foram recolhidos, castrados, receberam a dose anual de
vacina contra a raiva e foram devolvidos íntegros (: saudáveis.

Sem mais, estamos para maiores egclarecimentos.

Atenciosamente

Www Saªe—Mªd ªªª
ªhiagyzp Bernarda ?eãm
Méáica Veterinário
ClxMV—RJ L886

Coordenadoria do Bem Estar Anima!

(m:—:“ ..
“SKK—“KX....... já& ,,,—mú.... u_.__._.,_______m,,/J

Davl Bahsfa Plum
Çom'denacor

Coordenation-ía do aem Estar Animal
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria do Meio Ambiente

Divisão de Bem Estar Animal

Relatório de Visita Técnica

Ribeirão Preto, 19 de outubro de 2021

informamos que estivemos no local no dia 13 de outubro e a residência nãoestá abandonada, conforme relato abaixo:

Por volta das 14 horas do dia 13/10/2021, foi realizada visita técnica da
Divisão de Bem—Estar Animal (DBEA) à residência da Srª, Renata, na Rua Margarida, nº
172, bairro Jardim Macedo, municipio de Ribeirão Preto/SP,

A visita foi realizada pelo médico-veterinário e pelo chefe da DBEA. Fomos
recebidos no portão principal da residência pela Srª. Beatriz, mãe da Srª. Renata, que
prontamente chamou a Hina para nos receber.

'

Os cães estavam distribuidos pela área externa, em um ambiente limpo, com
chão revestido de piso frio, água e ração disponiveis e entrada de luz natural. Os animais
que nós visualizamos estavam aparentemente saudáveis (segue fotos em anexo).

A Srª. Renata nos confirmou que ainda há cerca de 30 cães adultos na
residência, sendo quase todos machos. Segundo ela, das poucas fêmeas que restaram,
apenas uma não havia sido castrada ainda. Deste modo, nós prontamente nos
disponibilizamos a castrar esta cadela, que foi recolhida no mesmo dia e transportada até a
DBEA.

No dia seguinte (14/10/2021), a cadela foi submetida ao procedimento de
esterilização cirúrgica, recebeu aplicação de microchip e uma dose da vacina V8 (Nobivac©
Canine 1—DAPPVL2 +Cv). A cadela permaneceu em observação pós-cirúrgica e foi devolvida
à Srª. Renata no dia 15/10/2021.

De acordo com o relatada Srª. Renata, esta era a única fêmea não-castrada
na residência, logo entende-se que não na mais risco de reprodução entre os animais que
estão atualmente naquela casa.

.

Lembramos que a DBEA vem'moniiorando o caso e foram castrados 18
animais até presente data.

[

Divisão de Bem Estar Animal
Avenida: Eduardo Andrea Matarazzo nº 4.255 — Marineek

Fones : 3628-2778 — Email: bemestaranimaI©meioambiente.pimp.com.br
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria do Meio Ambiente

Divisão de Bem Estar Animal

Ressaltamos que mais de 100 animais estão sob custódia da DBEA

atualmente, e por isso o órgão está próximo de sua capacidade máxima. Além disso,
realizamos diariamente o recolhimento de animais atropelados e doentes que estão soltos
em via pública.

Sendo assim. caso recolhêssemos os animais da Srª. Beatriz, não teríamos
condição de atender à grande demanda de animais atropelados e doentes que estão em
situação de abandono em todo o municipio de Ribeirão Preto. e o serviço da DBEA

simplesmente seria interrompido.

Thiago Bernardo Pedro
Médico Veterinário - CRMV—SP 51.588

Doutor em Ciências Veterinárias — UFRRJ
Divisão de Bem Estar Animal

Davi Batista Pinto
Chefe Substituto de Divisão

Divisão de Bem Estar Animal
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