
ATA DA 19ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2013.
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dezesseis horas, realizou-se 
a Décima Nona Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À 
VIDA  ANIMAL  –  COMVIDA,  no  Auditório  da  PRODESAN,  sito  à  Pça.  Dos 
Expedicionários,  10,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  1  –  Leitura,  discussão  e 
aprovação  das  Atas  da  17ª  e  18ª.  Reuniões  Ordinárias  –  biênio  2011/2013;  2  - 
Apresentação dos logotipos  do Conselho pelo  designer Vinícius  Romano Alonso, 
para definição pelos conselheiros; 3 - IV Conferência Municipal para Proteção à Vida 
Animal – apresentação de proposta pelo Sr. Marco Aurélio Neves da Silva – Chefe do 
Departamento de Políticas Públicas – SEMAM; 4 – Comunicados da Secretaria; 5 – 
Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes: 
SESEG, SETUR, SMS, Sandra Regina, Leila Carneiro, Empresas, UNIMES discente, 
Conselho de Biologia, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental. Justificaram: Artemis, 
UNIMONTE discente.  O Presidente deu inicio à reunião, cumprimentando todos os 
conselheiros e convidados. No 1º. Item, perguntou se todos concordavam com as 
atas,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade.  O  designer  que  apresentaria  os 
logotipos de sua criação não pode comparecer e os mesmos foram expostos para 
escolha dos conselheiros. Passou a palavra para o Sr. Marco Aurélio que apresentou 
nova  proposta  para  a  Conferência:  que  as  pré-conferências  sejam  divididas  por 
regiões da cidade e não por segmentos e que sejam adiadas para setembro. Sr. 
Furtado comentou que o modelo por segmentos já foi experimentado e não obteve 
bons resultados, por isso propôs esta mudança. Segundo o regimento pré-aprovado 
pela  comissão de organização,  pelo  menos dois  integrantes mediarão a reunião, 
serão  levantadas  até  10  propostas  e  de  cada  cinco  participantes,  um  delegado 
poderá  ser  eleito,  para  votação  das  propostas  na  Conferência.  Devido  à  data 
ultrapassar os 2 anos do biênio, este Conselho referenda a continuação da atual 
formação de conselheiros até a próxima Conferência. Ficou decidido que a data será 
dia 28 de setembro, sábado, na Unimonte, local este que será confirmado. Sra. Leila 
ressaltou a importância do tema, “Bem estar animal: uma nova visão”, para que as 
pessoas não tenham como única proposta e atitude, um abrigo para animais e se 
dispôs a apresentar no início das pré-conferências uma explanação sobre o assunto 
com a veterinária Paloma Paim. O Presidente perguntou ao Sr. Marco Aurélio se a 
SEMAM se responsabiliza pela alteração e publicação do decreto e regimento, com o 
qual ele concordou. O Presidente perguntou aos conselheiros se todos aceitavam a 
proposta e todos concordaram. A definição das datas foi a seguinte: 04/09 – Área 
Continental; 05/09 – Zona Noroeste I; 10/09 – Morros; 12/09 – Zona Noroeste; 17/09 
– Zona Leste. Os locais serão confirmados por diferentes conselheiros e o horário 
será das 19h às 21h30. Sr. Marco Aurélio perguntou quem elege os membros do 
Conselho e a resposta foi, os delegados eleitos. Avisou que deverá haver posterior 
alteração  na  lei,  pois  a  Polícia  Ambiental  prefere  não  participar  do  Conselho.  E 
mesmo que não sejam eleitos todos no dia da Conferência, o Conselho não para. 
Entre os comunicados da Secretaria, um ofício do Vereador Benedito Furtado sobre 
a necessidade de que os animais vendidos sejam microchipados e castrados, uma 
deliberação da conferência anterior e solicita que a SEMAM apresente um projeto de 
lei. O Conselho se colocou pela continuidade do processo e esta ata será anexada 
ao mesmo. Sra. Leila sugeriu acrescentar a procedência dos animais, já que todos 
os canis devem estar registrados no Canyon Club. D. Yolanda sugeriu que também 
tenham certificado  de  saúde.  Sra.  Luciana  Campos  comentou  que  é  complicado 
proibir, de acordo com a legislação atual e a fiscalização, e esta seria uma forma de 
cercar os contraventores. Sra. Paloma/SEMAM disse que a Codevida castra com 60 
dias de vida. O Presidente ratificou esta proposta incluída no processo, entretanto, 
comentou que há estudos que apontam o castramento  da genitália  infantil  como 
causa de outras doenças e que este item deve ser verificado. O logotipo foi votado e 
a secretária Sandra enviará o arquivo do mesmo por email. Nos Assuntos Gerais, Sr. 
Furtado passou alguns informes: convidou a todos para reunião às 15h na SEAS 



com vereador Kenny e vereador Douglas sobre abrigos para moradores de rua que 
também  tenham  estrutura  para  seus  animais;  observou  que  Santos  está 
sobrecarregada  com  problemas  de  outras  cidades  e  que  é  preciso  definir  uma 
política municipal  para o número de atendimentos para outros  municípios,  e que 
sobre isso, se reunirá com vereadores de outras cidades para formarem uma frente 
parlamentar da região e, via AGEM e estado de SP, pressionarem para conseguirem 
soluções em relação aos cuidados com os animais; dia 18, o “Movimento crueldade 
nunca  mais”  fará  uma  caminhada  de  protesto,  saindo  às  10h  da  Praça 
Independência, com cartazes e sem animais, camisetas vendidas a R$20,00. Sra. 
Leila explicou que a intenção é aumentar as punições para que o maltrato se torne 
crime. Dia 03 de setembro, haverá uma Audiência Pública com a Comissão do verde 
e do bem estar animal sobre as obras da Codevida, ainda sem estrutura física para 
funcionar, sobre o parque para cães na praça do Sesc, cuja obra só começou em 
julho; sobre o castramóvel, já em licitação mas sem equipe e sobre a fiscalização da 
Semam, o que e como pode ser melhorado. Lembrou que será televisionado. No dia 
anterior, a câmara aprovou que o transporte de animais de petshops e locais que 
trabalhem com animais, deverá ser climatizado, com baias fixas e regras de higiene. 
Sugeriu colocar em pauta, na próxima reunião, mais ações práticas do conselho e de 
seus  membros,  inclusive  com  página  no  facebook.  Sra.  Yolanda  lembrou  que  a 
SECOM não libera, a não ser no Portal dos Conselhos. Sr. Furtado lembrou que o 
conselho é autônomo e deliberativo, não pode ser questionado. Acima do conselho, 
só a conferência. O Presidente lembrou que devido às mudanças governamentais, 
este foi um ano atípico, com várias nomeações. Sr. Furtado enfatizou que o Poder 
Público deve ser mais ágil. Sra. Yolanda se dispôs a criar um perfil, inclusive para 
receber propostas para as pré-conferências. O presidente agradeceu e encerrou a 
reunião. Para a lavratura da presente ata que lida e achada exata, vai assinada por 
mim Sandra Cunha dos Santos e pelo Presidente Luiz Henrique Guimarães Franco.
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