
14ª. ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - 
COMVIDA  12 DE JULHO DE 2022. 

 
Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 

realizou-se a 14ª. Assembleia Geral Ordinária do biênio 2021/2023 do Conselho 

Municipal para Proteção à Vida Animal  COMVIDA, no Auditório da Prodesan - Praça 

dos Expedicionários, nº 10  Gonzaga - Santos, com a seguinte Ordem do Dia: 1. 

Leitura, discussão e aprovação da Ata da 13ª Assembleia Ordinária; 2. Tratativas sobre 

a nomeação do próximo biênio; 3. Assuntos Gerais. Conselheiros Presentes: Srs.(as) 

Nair Sissi Fonseca (SEDUC), Cristiano Silva Souza (SMS), Marília Asevedo Moreira, 

Denise Augusto e Nadir Coscia (DVA): Justificou ausência: Luiz Trajano de Oliveira 

(SEFIN) e Cesar Malaco (SEMAM). Ausentes: SEDS, SEECTUR, SEDURB, UNIP, 

UNISANTOS, Rita Caramez, Maria Regina C. Mobrizi, Bruno Matsumoto Ruiz, Erika 

Conzo Rios, José Roberto Castro Santos (DVA), UNIP/Discente, 

UNISANTOS/Discente, Conselho Regional de Medicina Veterinária, CRbio, Corpo de 

Bombeiros e Polícia Ambiental. Convidados: Srs.(as).  Daniel Lopes (SESEG), David 

Pereira Andrade e Diogo Silva (SESEG), Adilson Henrique Bandeira (Ong Patinhas 

Que Brilham), Sergio Schlicht e Karoline Lino Castro (SEMAM), Fabiola Toledo Alves

DROGAVET (Empresas). 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. No item 2, 

esta participou sobre a VII Conferência Municipal de Proteção a Vida Animal que 

ocorreu dia 25/06 no auditório do Orquidário, leu para ciência a ata da reunião, na qual 

foram aprovadas 09 propostas para encaminhamento ao Executivo e também eleitos 

16 conselheiros de entidades não governamentais, sendo 08 titulares e 08 suplentes.  

Informou que foi elaborada minuta de decreto para o novo biênio e até o momento o 

CRMV/SP não havia indicado representação conforme consta na lei nº 2413 de 

13/07/2006. Mencionou que será montado processo administrativo com documentação 

pertinente para análise do jurídico da prefeitura e após posterior aprovação haverá a 

publicação pelo Executivo do decreto de nomeação do novo biênio. Explicou que não 

há base de previsão da tramitação do processo. Lembrou que a próxima reunião será 

dia 09/08, ainda com a presença dos conselheiros do biênio vigente e que 

provavelmente nesta, o decreto deverá estar publicado, fato este poderá ser pautado a 

antecipação do término do biênio atual. No item 3, assuntos gerais Sra. Marília passou 

a palavra para a Sra. Karoline. Esta agradeceu a todos pela presença e pontuou sobre 

o aumento nas ruas cidade de Santos do número de pessoas em situação de rua que 

possuem filhotes de cães. Informou da necessidade de efetuar ações para minimizar 

esta situação. Sr. Adilson Bandeiras reforçou que esta é uma questão de prioridade, 



pois é um problema sério. Sra. Karoline disse que nestas ações terão castração e

vacinação dos filhotes e que é imprescindível a participação de representantes da 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) para abordagem, pois esta tem acesso 

direto e a confiança dos moradores de rua. Sr. Diego e Davi (SESEG) salientaram que 

os donos dos filhotes se negam em colaborar com a castração e vacinação e só pode-

se cuidar dos filhotes com autorização destes. Ressaltaram que estas ações devem ser 

continuas. Sr. Daniel citou a Resolução Federal nº 40 de outubro de 2020. Sra. 

Karoline disse que além da SEDS também há necessidade de participação 

representantes da Secretaria da Saúde (SMS). Sr. Cristiano que é membro do 

COMVIDA informou que participará, mas que podem comunicar formalmente a SMS. 

Sra. Karoline informou que elaborará projeto para esta ação cujo título será: Situação 

dos cães com moradores de rua. Sr. Adilson Bandeiras sugeriu que o COMVIDA 

solicite reunião com as Secretarias envolvidas nesta ação. Sra. Marília informou que 

será elaborado ofício solicitando reunião com o Gabinete do Prefeito, SESEG, SMS, 

SEDS, SEMAM e demais envolvidos e que nesta será apresentado o projeto elaborado 

pela Sra. Karoline. Sr. Cristiano lembrou que na VII Conferência só houve a 

participação dele como representante do conselho vigente. Nada mais havendo a ser 

tratado, a Sra. A Vice-Presidente encerrou a Assembleia, agradecendo a presença de 

todos, para a lavratura da presente Ata, que vai assinada por mim, Glaucia Santos dos 

Reis          e pela Sra. Vice Presidente. 

 

 

MARÍLIA ASEVEDO MOREIRA  

Vice-Presidente 


