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VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

Ata da 2ª Pré - Conferência 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, foi realizada na U.M.E Barão do Rio 1 

Branco – Rua Visconde de Cayru nº 336 – Campo Grande, a 2ª Pré-conferência da Zona Leste, cujo 2 

tema é “A Informação e o Bem Estar Animal”. Inicialmente houve o credenciamento dos participantes, a 3 

lista será anexada a Ata. O credenciamento foi finalizado com a participação de 37 participantes. A mesa 4 

foi composta pelo Sr. Sergio Schlicht – Chefe de Departamento de Parques e Vida Animal (SEMAM), 5 

Sra. Marília Asevedo (Vice-presidente do Conselho e membro da comissão organizadora) e pela Sra. 6 

Denise Rosas (membro da comissão organizadora). A Sra. Glaucia Reis será a relatora da reunião 7 

conforme Regimento da VII Conferência. As 19h10, Sr. Sergio abriu a Pré-Conferência agradecendo a 8 

presença de todos. Relembrou que na Pré-Conferência da Zona Noroeste, foram eleitos 05 delegados e 9 

aprovadas 10 propostas e que esta é a segunda de quatro Prés-Conferências e que a Conferência 10 

ocorrerá dia 11/06/2022, às 9h no Auditório do Orquidário de Santos. Reforçou a importância da 11 

realização destas e que o tema foi bem escolhido, pois é necessário que a população tenha 12 

conhecimento dos serviços prestados pelo município quanto ao bem estar animal. Na continuidade 13 

passou a coordenação da reunião a Sra. Marília Asevedo, esta agradeceu a presença de todos e 14 

informou novamente da prorrogação do Conselho do COMVIDA por 24 meses, sendo que este período 15 

findará dia 07/02/2023. Participou que depois da Conferência de junho serão eleitos os novos 16 

conselheiros, após tramites legais, e após este a prorrogação será suprimida. Na sequência solicitou que 17 

fossem apresentadas propostas. Sr. Diego (GCM- Santos) apontou a necessidade de local para 18 

atendimento de animais à noite ou atendam 24h, pois a guarda municipal efetua atendimento de 19 

ocorrências em períodos noturnos. Pontuou que há situações de atendimento veterinário emergencial. 20 

Sugeriu demanda uma viatura e uma base no Orquidário. Sr. Sérgio (SEMAM) participou que 21 

recentemente ocorreu reunião com a participação da SEMAM, da Guarda Municipal e do Vereador 22 

Benedito Furtado para tratar de questões do bem estar animal. Sra. Denise (DVA) sugeriu local de 23 

atendimento clínico 24h. Sra. Natalie (Ong do Tobias) sugeriu que o município efetue parceria com 24 

veterinários/clinicas veterinárias de 24h para atendimento de animais em emergência (fim de semana ou 25 

à noite). Sra. Giselle (Ong Amigos do Tobias) sugeriu curso de treinamento em toda guarda municipal 26 

voltado na forma de atuação para o bem estar animal e também uma praça com espaço para adoção. 27 

Daniela Freitas (Presidente da Comissão de Defesa e Vida Animal da OAB/Praia Grande), sugeriu 28 

contatar as forças de segurança dentro do CONSEG, pois auxilio deste é de grande valia. Sr. Felipe 29 

(OAB/SANTOS) participou que faz parte do CONSEG em Santos e irá contatá-los quanto a esta 30 

colaboração. Sra. Rita Caramez (DVA) sugeriu que a Prefeitura solicite reunião com a Polícia Militar com 31 

a finalidade destes, darem apoio na fiscalização de maus tratos e perguntou se há previsão de 32 

funcionamento do hospital Veterinário em Santos. O vereador Benedito Furtado, inteirou que o grupo da 33 

Guarda Municipal que trata do bem estar animal e do meio ambiente foi criado há dois meses e que há 34 

suporte até o momento de um veículo para estes atendimentos e os elogiou pelo ótimo trabalho 35 

desempenhado. Participou que estes estão sendo orientados pela CODEVIDA e Polícia Ambiental 36 

quanto aos procedimentos. Reiterou da necessidade de que Guarda Municipal tenha espaço próprio 37 

para acolhimentos emergenciais. Informou que a previsão para o funcionamento do hospital veterinário 38 

será para 2023. Citou que Santos tem programação para vacinas virais e que também há o programa de 39 

leishmaniose. Ressaltou que na Conferência serão definidas as políticas públicas para os próximos 02 40 
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ou 03 anos. Convidou a todos para que participem da Conferência. Mencionou que este ano encaminhou 41 

para Ongs de Santos que estavam habilitadas, recursos de emendas parlamentares. Informou sobre lei 42 

municipal de 2005 na qual foi criado o Registro Geral Animal (RGA). Propôs que ocorra a alteração da 43 

legislação do COMVIDA para que haja mais representatividade, exemplificando a inclusão da Sociedade 44 

Civil. Sra. Giselle (Ong Amigos do Tobias) explanou quanto à prefeitura encontrar contrapartidas junto à 45 

clinicas veterinárias para viabilizar convênios, exemplificou a isenção de IPTU.  Sra. Tatiany (Ong 46 

Amigos do Tobias) propôs colocar notícias sobre o bem estar animal em comunicações veiculada na 47 

Prefeitura, exemplificou o “Santos Cidade”, inclusive até imagens de apreensões de animais com maus 48 

tratos. Propôs também a divulgação de calendários das campanhas de castração e vacinação. Sra. 49 

Karoline (CODEVIDA) informou que as castrações no castramóvel estão ocorrendo, e que também há 50 

castração na CODEVIDA e no Jardim Botânico. Mencionou também a importância do cão comunitário. 51 

Sra. Marília ressaltou dá necessidade de divulgação maciça. Sra. Eneida (DVA) sugeriu que nos shows 52 

e cinemas, antes que sejam iniciados sejam passados vídeos da causa animal com narrativas. Propôs 53 

também que haja esclarecimento quanto a doações a causa animal quanto à dedução no imposto de 54 

renda. Sra. Carla (munícipe) propôs que haja maior divulgação das adoções e castrações de animais. 55 

Na continuidade foi aberta a eleição e em seguida foram eleitos 07 delegados: Sras. Amanda Cândido 56 

(OAB/SANTOS), Giselle Rezende (Ong Amigos do Tobias), Tatiany Pauta (Ong Amigos do Tobias), 57 

Sandra Souza (DVA), Rita Caramez (DVA), Nadir Christo Coscia (DVA) e Sr. Bruno Matsumoto Ruiz 58 

(DVA). Sra. Marília participou que a próxima pré conferência será dia 04/05 no Salão da Igreja do Morro 59 

da Nova Cintra. Reiterou que até o presente momento estão eleitos 12 delegados (escolhidos nas pré-60 

conferências da Z.N e Z.L). Ressaltou que, no entanto, de acordo com o regimento da Conferência 61 

automaticamente já estão eleitos como delegados natos: o Prefeito, o Secretário de Meio Ambiente e os 62 

03 membros da Comissão Organizadora da conferência totalizando 05 delegados natos. Explicou que 63 

então na data de hoje o total de delegados já eleitos são 17. Após consenso de todos, ficaram definidas 64 

e aprovadas 09 propostas abaixo: 65 

1. Curso de formação com os GCM efetuado pela CODEVIDA. 

2. Parceria da PMS com veterinários ou clínicas (24h) para atendimento de animais em emergência 

(Final de semana e de noite) e também viabilização de convênios com estes (como a isenção de 

IPTU). 

3. Realização de reunião da Prefeitura com a Polícia Militar (PM) com a finalidade da PM dar apoio 

na fiscalização de maus tratos. 

4. Alterar a legislação que institui o COMVIDA, permitindo a inclusão da Sociedade Civil no 

Conselho.  

5. Colocação dentro do “Santos Cidade” notícias do trabalho realizado pela CODEVIDA. 

6. Divulgação do calendário de castrações e vacinações.  

7. Divulgar vídeos em shows e cinemas (antes da abertura) sobre a causa animal contendo relatos 

8. Aquisição de viatura e também de uma Base no Orquidário. 

9.  Praça com espaço para adoção/doação de animais. 

 Não havendo mais o que discutir, os trabalhos foram encerrados às 20h55 horas. 

Presidente                                    Relatora 














