
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL – SQA

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – COMPAM
(Instituído pela Lei Municipal n.º 3835, de 21 de julho de 1994)

Relatório Final da Câmara Técnica Temporária
de Proteção dos Animais - CTTPA

Aos três dias do mês de julho de 2003, às 16 horas, na sala 301 da Casa dos
Conselhos,  reuniu-se  a  Câmara  Técnica  Temporária  de  Proteção  dos  Animais,  para
aprovação do seu relatório final. Estiveram presentes as seguintes entidades: Secretaria
Municipal de Qualidade Ambiental – SQA (Instituição Coordenadora da Câmara), 7ª
Cia. da Patrulha Ambiental do Município (Instituição Relatora da Câmara), Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  Bem  Estar  –  SMSBE,  Câmara  Municipal  de  Vereadores,
Universidade  Católica  de  Pelotas  –  UCPEL,  Associação  Zoobotânica  –  AZP.
Acompanharam  também  a  reunião,  o  Sr.  Ivan  Souza,  representando  o  gabinete  do
Vereador Michel Hallal e o Vereador Lair de Mattos.

Compuseram  os  trabalhos  ao  longo  do  funcionamento  da  Câmara,  as
seguintes  instituições  membros  do  Conselho  Municipal  de  Proteção  Ambiental  –
Compam: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental - SQA, CORRECICLO, Centro
de Toxicologia do Rio Grande do Sul – CET/RS, Universidade Federal de Pelotas –
UFPel,  Universidade Católica de Pelotas – UCPel,  Fundação TUPAHUE, Secretaria
Municipal de Saúde e Bem Estar – SMSBE, 7ª Companhia da Patrulha Ambiental -
PATRAM,e a Associação Zoobotânica de Pelotas e a Câmara Municipal de Vereadores.
Também  foram  convidadas  as  seguintes  instituições,  que  participaram  de  algumas
reuniões da Câmara: Gabinete do Vereador Gilberto Cunha, Sociedade Sul-riograndense
de  Proteção  dos  Animais  –  SOSRIPA,  Associação  Vira-lata,  e  Associação  S.O.S.
Animais.

Inicialmente é necessário destacar que o funcionamento da Câmara ocorreu
com grande dificuldade, em virtude dos próprios conflitos existentes na área de proteção
dos  animais.  Foram ouvidos,  na  segunda  reunião,  o  gabinete  do  Vereador  Gilberto
Cunha,  que  expôs  as  razões  da  criação  do  Conselho  Municipal  de  Proteção  dos
Animais,  e  as  associações  protetoras  que  expuseram  parte  da  sua  pauta  de
reivindicações frente ao poder público. Quanto ao Conselho de Proteção dos animais,
foi  entendimento  da  Câmara  que  a  criação  de  tal  órgão,  criaria  uma  confusão  de
atribuições  com  o  Conselho  Municipal  de  Proteção  Ambiental,  que  poderia
perfeitamente  suprir  a  lacuna  existente  com  relação  à  matéria.  Posteriormente,  foi
apresentado  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  Bem  Estar,  o  projeto  do  Canil
Municipal,  que obteve o voto de confiança e a aprovação dos membros da Câmara
Técnica Temporária. Foi ouvido o Gabinete do Vereador Michel Hallal que apresentou
as razões que motivaram o projeto que disciplina a criação, posse e guarda de cães e
gatos no Município, que no mérito também logrou aprovação dos conselheiros, embora
fossem destacas a existência de vícios formais, no conjunto do projeto, que deverão ser
adequados à legislação vigente. 

Também  foi  constatado  por  parte  dos  conselheiros  que  os  órgãos
responsáveis pela fiscalização e proteção dos animais, como SQA, 7ª Cia. de Polícia



Ambiental  e  SMSBE,  estão  mal  aparelhados  para  tal  fim,  fazendo-se  necessária  a
imediata contratação de quadros técnicos e melhor aparelhamento destes órgãos. Outro
ponto que foi reconhecido pela Câmara foi que historicamente existe uma grande lacuna
em Pelotas na órbita da defesa institucional dos direitos dos animais, e que o debate na
Câmara Técnica Temporária esteve muito reduzido à proteção de cães e gatos, auentes
diversos outros assuntos, principalmente no que tange à situação da fauna nativa do
município e a sua inter-relação com o restante dos ecossistemas, motivo pelo qual se faz
necessária a criação de uma Câmara Permanente com este fim no COMPAM.

Por fim, foram apontados os Seguintes encaminhamentos:
1) Exigir do Estado e do Município um maior aparelhamento dos órgãos de
fiscalização ambiental para a proteção dos animais;
2)  A  criação  de  uma  Câmara  Permanente  de  Proteção  dos  Animais  no
COMPAM;
3) Que uma cópia deste Relatório seja encaminhada ao Ministério Público.

Pelotas, 03 de julho de 2003.
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