
13ª. ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - 
COMVIDA  29 DE MARÇO DE 2022. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 

horas, realizou-se a 13ª. Assembleia Geral Ordinária do biênio 2021/2023 do Conselho 

Municipal para Proteção à Vida Animal  COMVIDA, no Auditório do Parque 

Zoobotânico - Orquidário Municipal de Santos. Praça Washington, s/n - José Menino, 

com a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 12ª 

Assembleia Ordinária; 2. Tratativas para as Pré-conferências para 2022; 3. Devolutiva 

de reunião realizada na Secretaria de Educação; 4. Assuntos Gerais. Conselheiros 

Presentes: Srs.(as) Luciane São Marcos e Nair Sissi Fonseca (SEDUC), Cristiano Silva 

Souza (SMS), Marília Asevedo Moreira, Denise Augusto e Nadir Coscia (DVA) e João 

Alberto Pachoa dos Santos  Conselho Regional de Medicina Veterinária.: Ausentes: 

SEDURB, UNIP, UNISANTOS, Rita Caramez, Maria Regina C. Mobrizi, Bruno 

Matsumoto Ruiz, Erika Conzo Rios, José Roberto Castro Santos (DVA), DROGAVET 

(Empresas), UNIP/Discente, UNISANTOS/Discente, Conselho Regional de Medicina 

Veterinária, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental. Convidados: Srs.(as).  Nizete M. 

Santos (SESEG), Luiz Trajano de Oliveira (SEFIN), Felipe Marttinni Ferreira de Souza 

(SEDS), Adilson Henrique Bandeira (Ong Patinhas Que Brilham), Karoline Lino Castro 

e Dora Aparecida Pereira Rabelo (SEMAM), Paula Abreu da Silva Leal (SEECTUR) e 

Maria Fernanda Kreling (SEGOV). A Vice-Presidente, Sra. Marília Asevedo agradeceu 

a presença de todos e perguntou se receberam a Ata que já havia sido aprovada 

previamente por e-mail, responderam que sim e ratificaram a aprovação desta. No item 

2, participou que foi encaminhado aos conselheiros previamente por e-mail os locais já 

agendados das Pré  conferências, perguntou se estes aprovavam, responderam que 

sim, sendo os seguintes locais: 1. Zona Noroeste - Sesi Santos - 13/04 às19 h - Av. N. 

Sra. de Fátima, 366; 2.  Zona Leste - UME Barão Rio Branco - 27/04 às19h - R. 

Visconde de Cayru, 217 - Campo Grande; 3. Morro Nova Cintra - Salão Igreja São João 

Batista - 04/05 às19h - Praça. Guadalajara, s/nº- N. Cintra; 4. Caruara  UME Judoca 

Ricardo Sampaio Cardoso -18/05 às 19h - Av. Xavante, 875. Na continuidade 

aprovaram a data de 11/06/2022, para a realização da Conferência cujo o tema é 

      tema este, aprovado na reunião anterior, sendo 

realizada no Parque Zoobotânico - Orquidário Municipal de Santos das 9h às 13h 

11/06/2022. Reforçou a importância da divulgação por parte dos conselheiros quanto a 

realização das Prés  Conferências. Sra. Glaucia, participou que a convocação para a 

Conferência será publicada na forma de decreto pelo Executivo e as Prés - 

Conferências através do Atos do Secretário no Diário Oficial de Santos. Informou que a 

SEMAM será a responsável pela coordenação da Conferência. No item 3, A Vice 



Presidente participou que a reunião na Secretaria de Educação (SEDUC) foi produtiva,

sendo uma das pautas o projeto Minha Escola Respeita os Animais (M.E.R.A) que é 

levar informações sobre o bem estar animal nas escolas municipais e a Seduc apontou 

que analisará alguns pontos para a retomada deste. No item 4, Assuntos gerais, a Vice 

Presidente informou   Fundo Municipal de Proteção e Bem estar Animal (FUBEM) 

respondeu ao ofício nº 01/2022, encaminhado em 17/02/2022, no qual foi solicitando 

informações sobre valores arrecadados desde 2019 até o presente.  Participou que o 

saldo bancário em 23/02/2022, disponível para deliberações no Conselho do FUBEM 

era de R$ 113.370,69 (Cento é treze mil trezentos e setenta reais e sessenta e nove 

centavos). Foi perguntado pelo Conselho se o saldo informado é voltado para projetos 

de bem estar animal, que são apresentados no FUBEM. Sra. Denise disse que sim, e 

informou que também é conselheira no FUBEM, no entanto entidades voltadas ao bem 

estar animal no município de Santos, não encaminham projetos para serem analisados 

no Fundo. Sr. Fellipe leu trecho do regimento interno do FUBEM no qual informava 

sobre a programação anual de recursos disponíveis. Foi salientado novamente pela 

Vice presidente a importância de a Prefeitura informar aos munícipes sobre os serviços 

voltados ao bem estar animal prestados pelo município, pois muitos desconhecem, e a 

divulgação destes serviços é prioridade, pois conscientizariam estes da importância da 

castração. Após consenso foi definido pelo conselho encaminhar oficio a Secretaria de 

Governo, solicitando reunião com a seguinte pauta: Intenção de divulgar e valorizar os 

serviços prestados pelo município em relação ao bem estar animal, com a utilização de 

recursos do FUBEM, também tendo a participação na reunião de representante da 

Diretoria de Comunicação. Sr. João Alberto ressaltou que a divulgação é primordial e 

perguntou sobre questão da utilização de estagiários na CODEVIDA, relembrou que 

pautou isto em reuniões anteriores. Sra. Karoline informou sobre conversação desta 

questão e outras junto as Universidades. Sr.  Luís Trajano reforçou que os 

procedimentos para os projetos são padronizados e tem que serem obedecidos. Sr. 

Cristiano informou que tem que obedecerem a estes preceitos. Sr. Adilson Bandeiras 

pontuou que a divulgação já ocorre pela prefeitura, podendo ser melhor desenvolvida.

Nada mais havendo a ser tratada, a Assembleia foi encerrada, sendo a Ata aprovada 

por e-mail e assinada por mim Glaucia Santos Reis          e pela Vice-Presidente do 

COMVIDA. 

 

MARÍLIA ASEVEDO MOREIRA  

Vice-Presidente 


