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Q1: Título do projeto ambiental participante: SAMUVET - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência Veterinária

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Bem-Estar Animal

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: DIBEA-Diretoria Municipal do Bem-estar

Animal de Florianópolis
Nome fantasia: DIBEA
Setor de atuação: Bem-estar animal, Controle de Zoonoses e

Educação Humanitária
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 2005
Número de colaboradores: 17

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua José Carlos Daux,114
Bairro: Itacorubi
Cidade: Florianópolis
Estado: Santa Catarina
CEP: 88032-005
Telefone com DDD: 48-3237.6890

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Eduardo Cavallazzi
Cargo: Diretor
E-mail: Cavallazzi.edu@gmail.com
Telefone com DDD: 48-8422.0121

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  domingo, 9 de novembro de 2014 04:24:14domingo, 9 de novembro de 2014 04:24:14
Última modificação:Última modificação:  domingo, 9 de novembro de 2014 04:45:18domingo, 9 de novembro de 2014 04:45:18
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:21:0300:21:03
Endereço IP:Endereço IP:  189.34.55.250189.34.55.250

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#124
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Eduardo Cavallazzi
Cargo: Diretor
E-mail: Cavallazzi.edu@gmail.com
Telefone com DDD: 48-8422.0121

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/08/2014

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Indeterminado

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Remuneradas Três (1 médico veterinário responsável

técnico, 1 motorista e o Diretor da DIBEA)

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas Diversas
Famílias Diversas
Animais 68 (Sessenta e oito)
Espécies Cães, gatos e cavalos

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A necessidade de socorro e atendimento emergencial aos animais doentes, feridos, maltratados, agressivos e 
envolvidos em ocorrências de trânsito em apoio aos demais órgãos públicos. Nestas situações, a sociedade 
se sentia impotente e os demais órgãos acionados em acidentes e outras situações envolvendo animais eram 
impedidos de dar o atendimento necessário pela ausência de profissionais capacitados, equipamentos, meios 
de transporte e local adequados.
Anteriormente à criação e funcionamento do SAMUVET, os animais permaneciam sem atendimento rápido e 
digno, e muitas vezes agonizavam até a morte em lenta agonia e sofrimento, sem a devida assistência 
veterinária.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Criar uma unidade móvel equipada em um veículo e formar e capacitar uma equipe de atendimento de 
urgência composto por veterinários, motorista e supervisor para o atendimento emergencial veterinário in loco 
e transporte de animais em dificuldades até a DIBEA e/ou Centro de Controle de Zoonoses para avaliação e 
complementação do tratamento.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O SAMUVET está lotado na Diretoria do Bem-estar Animal da Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis 
e é acionado exclusivamente pelo COPOM e órgãos de segurança pública, como Polícia Militar, Policia 
Ambiental, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Florianópolis, em ocorrências de situações 
envolvendo animais errantes, sem tutor identificado, que estejam em local de acidentes, agravos ou maus-
tratos. 

Por se tratar de um serviço municipal, o atendimento do SAMUVET está restrito ao âmbito do município de 
Florianópolis nas seguintes situações:

1. Animais atropelados em via pública, sem tutores e domicílios identificados.
2. Animais agressivos que tenham atacado ou estejam ameaçando pessoas ou outros animais em via 
pública, sem tutores e domicílios identificados e que estejam contidos no local.
3. Animais de tração e produção sem contenção em via pública que estejam prejudicando o trânsito de 
veículos ou ameaçando a integridade de pessoas e outros animais, sem tutores e domicílio identificados.
4. Animais envolvidos na prática da farra do boi e outras atividades ilegais, cujas ocorrências tenham o 
envolvimento da CIDASC, que deverá determinar seus destinos finais .

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Desde sua implantação em 01.08.2014, já foram atendidas 68 (sessenta e oito) ocorrências diversas 
envolvendo cães, gatos e animais de trabalho e produção.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Socorro a 68 (sessenta e oito) animais

diversos.
Resultado 2 Minimizado o sofrimento e evitado o óbito

de quase todos os animais atendidos.
Resultado 3 Evitado diversos acidentes com danos

pessoais e materiais.
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Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Diretoria Municipal de Bem-estar Animal foi criada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis em 2005 como 
uma Coordenadoria da Secretaria Municipal da Saúde, por proposição e projeto do Instituto Ambiental Ecosul 
com apoio de outras 4 organizações de defesa dos direitos animais da capital, tendo como Missão e objetivos:

Missão:

Promover e difundir:
• A proteção aos animais e assistência, controle reprodutivo, adoção e guarda  responsável de cães e gatos.

• A educação humanitária para valores, estimulando a formação de cidadãos mais conscientes, éticos, 
solidários e respeitosos para com os animais e o Meio Ambiente.
Objetivos:
 
• Provocar uma mudança radical no comportamento do cidadão, das autoridades públicas e dos demais 
segmentos da sociedade, com respeito ao tratamento dispensado aos animais no âmbito do município.

 Assessorar a municipalidade no controle e prevenção de zoonoses e participar de campanhas neste 
sentido;

 Implantar programas educativos voltados para o respeito à todas as formas de vida;

 Controle populacional humanitário e eficiente em cães e gatos através de castrações;

 Socorro imediato à animais em dificuldades;

 Facultar às camadas de baixa renda da comunidade os atendimento veterinário básico aos seus animais 
domésticos;

 Divulgar por todos os meios a legislação municipal, estadual, federal e internacional de proteção aos 
animais;

 Obter a participação efetiva da sociedade na busca da melhoria da qualidade de vida dos animais, bem 
como no resgate da dívida que o município tem por anos de descaso para com os mesmos, contribuindo 
desta forma para tornar a cidade modelo de respeito à vida e ao Meio Ambiente como um todo;

Desde sua criação a DIBEA vem cumprindo com seus objetivos, dando ênfase ao controle populacional 
cirúrgico de cães e gatos, assistência veterinária básica aos animais das comunidades carentes, socorro a 
animais doentes, feridos, maltratados e em dificuldades nas ruas e apoio às ações de controle de zoonoses 
realizadas pelo CCZ-Centro de Controle de Zoonoses. 

Conta com apoio e parceria de Ongs. e voluntários independentes em atuação em Florianópolis.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/bemest

aranimal/index.php?
pagina=notultimas&menu=2

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:

6 / 6

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)


	DIBEA_SAMUVET_01.pdf
	DIBEA_SAMUVET.pdf

