
Conselho Diretor do PROAMB - Ações Aprovadas em 2015 

 

Apresentação 

 

Nos anos de 2013 e 2014 o Conselho Diretor do PROAMB aprovou dois Planos de Trabalho. Foram cerca de 

40 ações nas áreas de planejamento ambiental, energia renovável, construção sustentável, educação 

ambiental, proteção e bem-estar animal, desenvolvimento de sistemas, capacitação e outros, totalizando 

mais de R$ 16 milhões deliberados. 

No ano de 2015, optou-se por não lançar um novo Plano de Trabalho. Primeiro para centrarmos esforços em 

executar as ações aprovadas nos anos anteriores. Segundo para reservarmos recursos para os programas e 

ações decorrentes da conclusão de 3 planos ambientais municipais em execução: Plano Municipal do Verde, 

Plano Municipal de Recursos Hídricos e Plano Municipal de Educação Ambiental. 

Dessa forma, poucas ações estão sendo aprovadas no ano de 2015, quase todas relacionadas a ações 

permanentes da Secretaria (como a Semana do Meio Ambiente, que acontece todo ano) ou à continuação 

de ações aprovadas nos anos anteriores (como o serviço de castração móvel de animais domésticos). 

 

Relação das ações aprovadas até 30 de junho de 2015 

 

I- Eventos do Calendário Ambiental de 2015 (#43) 

Justificativa: Valor utilizado para viabilização dos eventos ambientais que serão realizados pela SVDS, 

incluindo encontros regionais, atividades referentes ao Dia da Água, Projeto Coletivo Educador Ambiental 

desenvolvido em Joaquim Egídio pela Estação Ambiental, Semana do Meio Ambiente, oficinas do Plano 

Municipal de Educação Ambiental, Seminários do PMEA, Seminário sobre  proteção e bem-estar animal, 

entre outros. O valor estimado refere-se a alojamento de palestrantes, serviços de divulgação, locação de 

equipamentos, materiais gráficos, entre outros. 

Valor Estimado: R$ 400.000,00 

Valor Estimado: R$ 512.528,70 

Obs.: Valor alterado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, realizada em 22 de julho de 2015. 

 



II- Projeto Executivo da Casa da Sustentabilidade (#44) 

Justificativa: O Conselho Diretor do PROAMB aprovou para o Plano de Trabalho 2013 a Ação 14, referente 

ao Concurso da Casa da Sustentabilidade. A ação está contratada e em andamento, com previsão de 

conclusão para esse ano. O produto final do concurso será um projeto básico de arquitetura. O valor 

solicitado, portanto, refere-se à contratação do vencedor para elaboração do Projeto Executivo da Casa da 

Sustentabilidade, cujo cálculo foi baseado na tabela de honorários fornecida pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU/BR). 

Valor Estimado: R$ 300.000,00 

 

III- Continuidade do serviço de castração de animais domésticos (#45) 

Justificativa: O Controle da população de animais domésticos urbanos envolve a necessidade de campanhas 

de castração constantes, continuadas e em diferentes bairros. 

Valor Estimado: R$ 600.000,00 

 

IV- Compra de microchips e de leitores de microchips para continuidade do cadastramento de animais 

domésticos (#46) 

Justificativa: O cadastramento dos animais domésticos envolve a identificação definitiva por intermédio de 

microchip. A meta para o cadastramento é de inserir no sistema 25% da população de cães e gatos 

estimada ao ano. Para que seja possível se atingir essa meta, será necessário cadastrar clínicas veterinárias 

e hospitais escola para a atividade, e para tanto necessitarão de leitores de microchip. 

Valor Estimado: R$ 206.000,00 

 

V- Aquisição de vacinas polivalentes, contendo pelo menos os antígenos de cinomose, hepatite, 

leptospirose (#47) 

Justificativa: Visa atender ao resultado PROAMB de 2014 que visa estimular a doação de animais em 

barracas itinerantes. 

Valor Estimado: R$ 6.000,00 

Obs.: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, realizada em 23 de setembro de 

2015. 



 

VI- Elaboração de projeto executivo para construção de um CRAS (Centro de Recuperação de Animais 

Selvagens) em Campinas (#48) 

Justificativa: Em detrimento da importância dos animais selvagens para os biomas de Campinas, não existe 

no município, um serviço de recuperação e soltura de animais selvagens vítimas de ações antrópicas. Dentre 

as atribuições da lei que criou o DPBEA, está este tipo de atenção. 

Valor Estimado: R$ 250.000,00 

 

Valor Total Aprovado em 2015: R$ 1.762.000,00 

Valor Total Aprovado em 2015: R$ 1.868.528,70 


