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VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

Ata da Pré - Conferência 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, foi realizada no SESI de Santos - Av. Nossa 1 

Senhora de Fátima, 336 - Santa Maria, a Pré-conferência da Zona Noroeste, cujo tema é “A Informação 2 

e o Bem Estar Animal”, inicialmente houve o credenciamento dos participantes, a lista será anexada a 3 

Ata. Finalizado o credenciamento com a participação de 26 participantes. A mesa foi composta pelo Sr. 4 

Sr. Marcos Libório, Secretário de Meio Ambiente (SEMAM), Sra. Marília Asevedo (Vice-presidente do 5 

Conselho e membro da comissão organizadora) e pela Sra. Denise Rosas (membro da comissão 6 

organizadora). A Sra. Glaucia Reis será a relatora da reunião conforme Regimento da VII Conferência. 7 

Às 19h00 Sr. Marcos Libório abriu a Pré-conferência, agradeceu a presença de todos e participou que 8 

realização desta, é a união de esforços de todos. Lembrou que é a 1ª Pré-conferência de 04 que são 9 

segmentadas por áreas. Participou que a Prés-conferências fazem parte da VII Conferência Municipal 10 

para Proteção e Bem Estar Animal que será realizada no dia 11 de junho às 9h00, no Auditório do 11 

Orquidário de Santos. Salientou que o objetivo da reunião é a extração de propostas e a nomeações de 12 

delegados. Ressaltou que este é um ambiente em que todos pensam na proteção e no bem estar dos 13 

animais do município. Participou que se tenham políticas públicas que possam trazer não apenas 14 

diretrizes e esforços para aqueles que querem defender, mais também fazer previsão de recursos para 15 

aplicação de recursos públicos na causa animal. Na continuidade passou a palavra e a condução da 16 

reunião a Sra. Marília Asevedo, esta agradeceu a presença de todos e relatou que o mandato do 17 

conselho atual será até fevereiro de 2023, informou os locais, dias e horários das Prés-conferências já 18 

divulgados no Diário Oficial de Santos e reiterou a importância da participação da população nestas. 19 

Informou que o tema escolhido foi devido à falta de informação da população quanto aos serviços que o 20 

município tem voltados ao bem estar animal. Disse dá necessidade de massificar a população com 21 

informações.  Na sequência foi aberta a eleição e em seguida foram eleitos 05 delegados: Sr. Wilson 22 

Rodrigues Trindade Filho (Instituto Tau Pet), Sr. Heitor Nascimento e Passos (Comissão de Proteção 23 

Animal (OAB/Santos), Sra. Maria Regina Chaves Mobrizzi (DVA), Sra. Suellen Silva Souza dos Reis 24 

(Ong Amigos dos Tobias) e Sra. Natalia Alves Silva de Souza (Ong Amigos do Tobias). Na continuidade 25 

a Presidente participou que na Conferência serão analisadas todas as propostas saídas das Prés-26 

conferências sendo votadas e aprovadas apenas 10, e encaminhadas ao Executivo. A Presidente abriu 27 

para propostas. Sra. Sandra Sanches sugeriu divulgações em Outdoor, e também a necessidade de 28 

câmeras de monitoramento. Sr. Wilson, que trabalha com moradores de rua, disse não dá para 29 

desvinculá-los dos cães de rua, disse que ajudam com rações e que para cuidar de animais lesionados 30 

chamam amigos veterinários, participou que há 02 anos fundou a Instituto Tau Pet, sugeriu que sejam 31 

feitas placas de indicação para localizar a CODEVIDA. Sra. Andrea informou dá necessidade de 32 

conscientizar as crianças quanto ao bem estar animal e sugeriu que seja feita esta conscientização. Sra. 33 

Marília informou reunião solicitada pelo COMVIDA, ocorreu no mês de março, com a Secretaria de 34 

Educação com a pauta o projeto: Minha Escola Respeita os Animais – MERA,  da CODEVIDA.  Sra. 35 

Karoline informou que definiu que o projeto seja apresentado em 06 escolas. Sra. Natalie de Souza 36 

(SEDUC) informou da necessidade de que qualquer atividade tem que ser inclusa no currículo santista 37 

dentro da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e que conversará com o departamento pedagógico 38 

quanto a ideias neste sentido. Sr. Trajano sugeriu a incluir no currículo escolar uma aula semanal de 39 

Cidadania Sra. Regina informou dá necessidade das escolas estarem integradas ao bem estar animal. 40 
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Sra. Eneida sugeriu divulgação nas televisões de um quadro “Momento Pet”. Sra. Marcela propôs que 41 

haja   divulgação da CODEVIDA  em bairros carentes. Sr. Felipe sugeriu a criação do SAMU Animal. 42 

Sra. Karoline sugeriu implementar  o programa Saúde Única na qual o agente de saúde única seja 43 

acompanhado de    um veterinário.  Sra. Marília     sugeriu que os Conselhos de bairros   conversem com 44 

a população  sobre  o  bem estar animal.  Sr. Marcos Libório efetuou os seguintes apontamentos; 45 

Quanto à questão de conscientização    das crianças nas escolas disse que   se   precisa contatar a 46 

SEPROJE (Seção de Projetos  Educacionais Especiais)  da SEDUC   para    estabelecer     linha de 47 

ação quanto ao envolvimento    das     crianças da rede básica do município, convidará a  Secretaria  da  48 

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC)    para    participar    da próxima  Pré-conferência.  Salientou 49 

que é uma questão desafiadora, dar conhecimento dos serviços prestados pelo CODEVIDA, e  observou 50 

que o local onde esta localizada, é propícia   por não ter vizinhança.  Compromissou-se em realizar 51 

campanhas de divulgação para conhecimento   da população dos serviços  prestados, assim os  52 

munícipes entendem a importância em     utilizá-los, reforçando a política de  bem estar  animal.  53 

Informou sobre aprovação na qual a CET consegue emitir multa através  do  Centro  Controle  54 

Operacional (CCO)   e  que  se  pode também     trazer isto para a fiscalização do bem estar animal. O     55 

vereador Benedito Furtado agradeceu a presença    de todos e informou  que  também  é  presidente  da  56 

Comissão   Permanente  que   trata do   Bem  Estar Animal na Câmara Municipal de Santos, e que    57 

Santos hoje é uma   cidade  referência na  qualidade de vida animal. Citou melhorias: criação da 58 

CODEVIDA, praça para cães, consultórios médicos  veterinários  (J. Botânico, Caruara,  Monte  cabrão).  59 

Informou que os 03 últimos  prefeitos não tiveram vetos à causa animal. Participou sobre encontro que 60 

ocorrerá     com o Executivo e as entidades que atuam na causa animal. Participou  que  Santos é a 61 

única cidade do Brasil que tem uma  Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal.  Disse que    tem  62 

que ser      persistente    e não desistir.  Participou sobre o Hospital Veterinário que será Zona Noroeste 63 

em Santos.   que este ano destinou emendas parlamentares para duas Ongs MAPAN e Patinhas que  64 

Brilham  e falou  que    Ongs  voltadas  à  causa animal também podem receber. Citou o programa de     65 

leishmaniose em     parceria com a  CODEVIDA  como o melhor  programa  da América     do Sul.  Citou     66 

também o programa sobre vacinas contra doenças virais.  Após consenso  de t odos, ficaram definas e   67 

aprovadas as seguintes propostas na reunião: 68 

1. Divulgação em Outdoor dos trabalhos da CODEVIDA 

2. Placas de indicadores da localização da CODEVIDA 

3. Contatar Conselhos de Bairros para conversarem com a população sobre o bem estar animal 

4. Base de conscientização esta nas crianças (trabalhar nas escolas sobre bem estar animal) 

5. Incluir dentro do currículo escolar “Aula de Cidadania” 

6. Momento Pet (Programa de Televisão Local) 

7. Divulgação em bairros carentes e também educar a população sobre o bem estar animal 

8. Trazer o Programa Saúde Única para o município.  

9. Refazer o SAMU animal 

 Não havendo mais o que discutir, os trabalhos foram encerrados às 20h45 horas. 

 

Presidente                                    Relatora 












