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VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

Ata da 3ª Pré - Conferência 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, foi realizada no Salão da Igreja São João 1 

Batista – Morro da Nova Cintra, a 3ª Pré-conferência da Zona Leste, cujo tema é “A Informação e o Bem 2 

Estar Animal”. Inicialmente houve o credenciamento dos participantes, a lista será anexada a Ata. O 3 

credenciamento foi finalizado com a participação de 20 participantes. A mesa foi composta pelo Sr. 4 

Sergio Schlicht – Chefe de Departamento de Parques e Vida Animal (SEMAM) e Sra. Marília Asevedo 5 

(Vice-presidente do Conselho e membro da comissão organizadora). A Sra. Glaucia Reis será a relatora 6 

da reunião conforme Regimento da VII Conferência. As 19h15, Sr. Sergio abriu a Pré-Conferência 7 

agradecendo a presença de todos. Relembrou que já ocorreram 02 Pré-conferências (Zona Noroeste e 8 

Zona Leste). Onde foram eleitos 17 delegados e aprovadas 19 propostas que foram lidas aos presentes. 9 

Participou que esta é a 3ª de quatro Prés-Conferências e que a Conferência ocorrerá dia 11/06/2022, às 10 

9h no Auditório do Orquidário de Santos. Na continuidade passou a coordenação da reunião a Sra. 11 

Marília Asevedo que agradeceu a presença de todos.  Na continuidade foi aberta a eleição e em seguida 12 

foram eleitos 04 delegados: Sr.(as) Marcelo de Godoy Retz (Ong Amigo do Tobias), Ana Paula Ramos 13 

(Protetora), Adilson Henrique Bandeira (Ong patinhas que brilham), Joana Alves da Silva (DVA).  Na 14 

sequência Sra.  Marília abriu   a apresentação de propostas.  Sr. Diego (SESEG) sugeriu a 15 

obrigatoriedade de colocação de microchip nos animais e mencionou a questão de castrar animais 16 

(filhotes) de moradores de rua. Sra. Karoline informou que a CODEVIDA faz este trabalho, mediante 17 

autorização dos próprios moradores, caso não autorizem não pode ser feito. Sra. Marília falou que até 18 

mesmos filhotes, muitas vezes não conseguem ser adotados. E quando há filhotes abandonados tem 19 

moradores de ruas que pegam, no entanto não levam para castrar e mesmo no local onde estão, quando 20 

a CODEVIDA ou Ongs querem levar os filhotes para castrar para depois devolver, não deixam. Sra. 21 

Paula citou que se deve fazer campanhas de vacinação e propôs o aumento no número de castrações. 22 

Sra. Karoline informou que as campanhas estão acontecendo normalmente. Sr. Adilson inteirou sobre o 23 

RGA. Sra. Rita informou que o uso deste não é exigido nos animais. Sra. Karoline disse que atualmente 24 

este é no modelo de uma carteirinha. Sra. Paula relatou sobre abandono de animais de moradores de 25 

áreas de riscos, pelo fato de serem contemplados com imóveis e não levam seus animais.  Sra. Rita 26 

pontou sobre a questão das invasões e participou que quando houve desapropriações e a retirada de 27 

famílias que estão áreas de risco, teria que ter a participação das secretarias veiculadas a esta questão. 28 

Após consenso definiu-se que o COMVIDA fará encaminhamento de ofício à Procuradoria Jurídica do 29 

Município (PROJUR) solicitando a esta, remeter ofício a SEMAM para enviar representantes quando 30 

houver cadastro de famílias para desocupação de locais de risco que tenham a presença de animais. 31 

Após consenso foram definidas e aprovadas 02 propostas: 1ª Colocação de Microchip e a 2ª Aumento 32 

no número de castrações. Totalizando 20 propostas até o momento. Sra. Marília participou que a 33 

próxima Pré conferência será dia 18/05 em Caruara na UME Rogerio Sampaio. Reiterou que até o 34 

presente momento estão eleitos 17 delegados (escolhidos nas pré-conferências da Z.N e Z.L e Morro) e 35 

05 delegados natos. Totalizando 21 delegados. Não havendo mais o que discutir, os trabalhos foram 36 

encerrados às 20h55 horas. 37 
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