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VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 
Ata da 4ª Pré – Conferência 

 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, foi realizada no auditório da UME 1 

Judoca Ricardo Sampaio Cardoso, a 4ª Pré-conferência do Caruara, cujo tema é “A Informação 2 

e o Bem Estar Animal”. Inicialmente houve o credenciamento dos participantes e a lista será 3 

anexada a Ata, findando com 29 participantes. A mesa foi composta pelo Sr. Sergio Schlicht 4 

(Chefe de Departamento de Parques e Vida Animal/SEMAM), Sra. Marília Asevedo (Vice-5 

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

da comissão organizadora). Sra. Glaucia Reis será a relatora da reunião conforme Regimento 7 

da VII Conferência. As 19h26, Sr. Sergio abriu a Pré-Conferência agradecendo a presença de 8 

todos participando que esta reunião tem a finalidade de eleger delegados e o levantamento de 9 

propostas para a Conferência. Relembrou que já ocorreram 03 Pré-conferências (Zona 10 

Noroeste e Zona Leste e Morro). Onde foram eleitos 21 delegados e aprovadas 20 propostas 11 

que foram lidas. Participou que esta é a 4ª Pré-Conferência e que a Conferência ocorrerá dia 12 

11/06/2022, às 9h no Auditório do Orquidário de Santos. Na continuidade, passou a 13 

coordenação da reunião a Sra. Marília que explicou a finalidade da Pré-conferência e que o 14 

tema colocado “A Informação e o Bem Estar Animal” pelo fato das pessoas não terem 15 

conhecimento do trabalho realizado pelo município em prol do bem estar animal e muitos 16 

munícipes devem ter entendimento sobre o que é o bem estar animal. Na continuidade foi 17 

aberta a eleição e foram eleitos 06 delegados: Sr.(as) Leandra Alves Roste (DVA), Aghata 18 

Cristel Cavalcanti (munícipe), Samara Santos (munícipe), Antonio Aparecido Lima (munícipe), 19 

Regina Celia de Souza (munícipe) e Neuza Marques Santos (munícipe). Sra.  Marília abriu a 20 

apresentação de propostas. Sra. Samara elogiou a veterinária Bruna pelo excelente serviço que 21 

presta no atendimento aos animais da comunidade de Caruara. Sugeriu que o ambulatório da 22 

CODEVIDA em Caruara seja melhor estruturado inclusive com a vinda de um auxiliar de 23 

veterinária para dar suporte no atendimento. Sra. Marcia reiterou a competência da Bruna. Sra. 24 

Karoline inteirou que o castramóvel faz atendimento uma vez por semana em Caruara. Sra. 25 

Samara perguntou porque não há vacinação contra a raiva no bairro. Sr. Furtado participou que 26 

o Governo Federal só encaminha vacina para cidades onde a raiva é endêmica. Este também 27 

reiterou a necessidade de um auxiliar de veterinária para Caruara. Informou sobre programa 28 

para aplicação de vacinas virais. Sr. Antonio sugeriu estruturar local com baias para colocação 29 

de animais em situações emergenciais. Sr. Furtado concordou. Sra. Marcia relatou casos de 30 

atropelamentos de animais em finais de semana na qual a necessidade de atendimento, pois o 31 

ambulatório da CODEVIDA funciona de 2ª a 6ª feira, fato este pontuou dá necessidade deste 32 

local. Sr. Antonio perguntou se há lei que obrigue uma pessoa que tenha animal que tenha 33 

mais de 02 crias e este seja castrado. Sr. Furtado informou que na legislação qualquer animal é 34 

um objeto e pessoa pode fazer o que quer. Informou que existe diferença entre animais 35 

domésticos e animais silvestres, pois os silvestres, tem lei muito mais protetiva e o animal 36 

urbano (doméstico) não tem tanto respaldo. Ressaltou que a castração muitas vezes é feita 37 
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pelo convencimento. Sra. Marília reforçou que por isso é muito importante educar e 38 

conscientizar a população sobre estas questões. Sra. Rita sugeriu que sejam elaborados pela 39 

CODEVIDA curso de primeiros socorros e aplicados em moradores que querem participar do 40 

curso. Sra. Karoline informou que será curso básico de primeiros socorros. Sra. Aghata 41 

perguntou sobre o ambulatório de Monte Cabral e se haverá remanejamento de Sra. Bruna 42 

para este. Sra. Karoline informou que este funcionará e não haverá remanejamento algum. Sr. 43 

Anderson ressaltou novamente sobre dos atropelamentos de animais que ocorrem em Caruara. 44 

Sr. Fabio sugeriu a instalação de câmeras para evitar abandono de animais no bairro. Sr. 45 

Iglesias informou que estão equacionando esta questão, pois estão em estudos a instalação de 46 

antena para internet no bairro para que possam ter interligação com Centro de Controle 47 

Operacional da prefeitura. Sra. Amanda sugeriu que sejam instaladas placas informativas 48 

exemplo este bairro é amigo dos animai ou não abandone os animais. Após consenso foram 49 

definidas e aprovadas 05 propostas:  50 

1. Estruturar melhor o consultório de Caruara 51 

2. Estruturar local com baias para colocação de animais em situações emergenciais. 52 

3. Curso básico de primeiros socorros realizado pela CODEVIDA. 53 

4. Instalação de câmeras 54 

5. Colocação de placas informativas, exemplo: este bairro é amigo dos animais.  55 

 A Sra. Marília informou que nas 04 pré conferências foram aprovadas 25 propostas. Reiterou 56 

que estão eleitos 27 delegados (escolhidos nas pré-conferências da Z.N, Z.L, Morro e 57 

Caruara) sendo 05 delegados natos. Não havendo mais o que discutir, os trabalhos foram 58 

encerrados às 20h55min. 59 

 
                                  
                                                Marília Asevedo                           Glaucia Reis 
                                                  Vice-Presidente                            Relatora 
 
 
 
 










