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APOIO AO PROJETO VIRA-LATAS
(EMEF SAINT HILAIRE)















PROJETO RESSOCIALIZA

Acordo firmado entre o MP/RS e a Prefeitura prevê a ressocialização de cães alojados
no Canil Municipal. A partir de adestramento, os cães estarão aptos a encaminhamento

d ã i lpara adoção especial;

Projeto piloto com um cão Pit Bull teve início em 25/02/2011 e foi concluído em 30 de



FEIRAS DE ADOÇÃO















MINIZOO DA REDENÇÃOMINIZOO DA REDENÇÃO

CRIADOURO CONSERVACIONISTA 
SÃO BRAZSÃO BRAZ













FRENTE PARLAMENTAR EM 
DEFESA DOS ANIMAISDEFESA DOS ANIMAIS



Criada em 29/09/2011, com o apoio de 212 parlamentares e
idid l d t d Ri d I (PV SP)residida pelo deputado Ricardo Izar (PV-SP);

Além da proibição de animais em circos a frente vai debater eAlém da proibição de animais em circos, a frente vai debater e
ugerir medidas relacionadas ao controle populacional de animais, a
aça ilegal em regiões de fronteira, o combate ao tráfico de animais
lvestres e as condições de transporte para abate de animais no
rasil, o abandono de animais tanto na zona rural quanto urbana e a

t ã d h bit t t l d i i lroteção do habitat natural dos animais em geral;

A Primeira-Dama Regina Becker foi convidada para integrar aA Primeira Dama Regina Becker foi convidada para integrar a
ente, como representante da Prefeitura de Porto Alegre. Com a
nalidade de ampliar o alcance, a frente terá grupos de atuação nos
stados, contando também com a participação efetiva de entidades
organizações não governamentais.



No dia 04/10/2011, Dia Mundial dos Animais, a Frente Parlamentar
m Defesa dos Animais pediu ao presidente da Câmara dos
eputados, Marco Maia, a votação do Projeto de Lei 7291/06, que
roíbe o uso de animais em circos tanto os nativos quanto osroíbe o uso de animais em circos – tanto os nativos quanto os
xóticos (importados);

A proposta foi aprovada em novembro de 2009 pela Comissão de 
onstituição e Justiça e de Cidadania    e, desde então, aguarda 
clusão na pauta do Plenário;

Conforme o texto aprovado na CCJ os circos terão oito anos paraConforme o texto aprovado na CCJ, os circos terão oito anos para
e desfazer dos animais que possuem, enviando-os para zoológicos
egistrados no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursosg
aturais Renováveis (Ibama).



BALANÇO DA SEDA



1 Número de esterilizações desde a criação da SEDA:1. Número de esterilizações desde a criação da SEDA:

Na PET MÓVEL - 1352 
ÁNa AMV (Área de Medicina Veterinária) - 160



2. Número de esterilizações POR MÊS;

Na AMV (Área de Medicina Veterinária) :

Setembro - 25
Outubro - 67
Novembro - 68Novembro - 68
Total: 160

ÓNA PET MÓVEL:

Agosto - 320Agosto 320
Setembro - 298 
Outubro - 254 

bNovembro – 127

PET MÓVEL COMPPAD SEDA 1352 ESTERILIZAÇÕES



Número de fiscalizações desde a criação da SEDA: 613

Número de fiscalizações por mês:
osto - 70
tembro - 120
tubro - 200
vembro - 223vembro 223



Número de animais vacinados desde a criação da SEDA:
animais vacinadosanimais vacinados

Número de animais vacinados por mês:
o início da Secretaria não havia vacinas disponíveis).
embro - 01
tubro - 12tubro 12
vembro - 20



PROJETOS FUTUROS



Aditivo ao contrato da PMPA e UFRGS visando 
60 cirurgias mensais de traumatologia60 cirurgias mensais de traumatologia

e ortopedia.



• Convênio da PMPA com a Brigada Militar
e Polícia Civil.



Encaminhamento de projeto de Lei à Câmara Encaminhamento de projeto de Lei à Câmara 
de Vereadores referente à chipagem obrigatória 

dos animais domésticos comercializados
em estabelecimentos e clínicas veterináriasem estabelecimentos e clínicas veterinárias.



ncaminhamento de projeto de Lei à Assembleia 
Legislativa sobre os “cães de aluguel”.



Encaminhamento à Câmara dos Deputados de 
Projeto de Lei para criação da Secretaria Projeto de Lei para criação da Secretaria 

special dos Direitos Animais, em âmbito federal.p


