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IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Ata da Conferência

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e treze foi realizada no auditório da 
UNIMONTE, Rua Comendador Martins, 72, Santos, a IV Conferência de Proteção e Bem 
Estar Animal de Santos. Iniciou-se com o credenciamento dos participantes, às 9 horas. 
A Conferência foi presidida pelo Sr. Luiz Henrique Guimarães Franco e secretariada pela 
Sra.  Luciana  Campos  Pinto,  membros  da  comissão,  conforme art.  7º  do  Cap.  IV  do 
Regimento da IV Conferência Municipal de Proteção e Bem Estar Animal, com apoio do 
Chefe de Departamento de Políticas Públicas – DEPCAM -, Marco Aurélio Neves da Silva 
e da secretária da Seção de Apoio aos Conselhos - SEACON, Sandra Cunha dos Santos. 
Às 10h,  o  Secretário  de  Meio  Ambiente  Luciano Cascione realizou a abertura  oficial, 
agradecendo a presença e participação do vereador Benedito Furtado, de todos os 51 
participantes  e  à  Profª  Luciana  Campos  e  à  UNIMONTE,  pela  cessão  do  espaço. 
Comentou  que  a  linha  de  trabalho  da  SEMAM é  de  diagnosticar  o  que  há  de  bom,  
buscando  melhorias  no  que  deve  ser  aprimorado,  apesar  das  resistências  de  certos 
setores. Fez o balanço de 2013, uma luta conjunta com o vereador Benedito Furtado, com 
o processo do castramóvel em andamento, que descentralizará e ampliará o acesso dos 
munícipes aos serviços de bem estar animal. Em segundo, a nova sede da CODEVIDA, 
que será inaugurada em breve.  Outro objetivo já em curso é o aumento de fiscalização. 
Entende que é uma obrigação realizar estas e outras ações, juntar a obrigação com a 
vontade, e fazer. Ressaltou que está aberto a ouvir sugestões e críticas construtivas para 
juntos alcançarem os objetivos. Em seguida, Sr. Marco Aurélio explicou os objetivos desta  
Conferência, levantar as propostas a serem desenvolvidas neste novo biênio e escolher 
os  conselheiros  não  governamentais,  do  3º  setor.  Apresentou  o  Vereador  Benedito 
Furtado, que cumprimentou a todos e lembrou que nestes últimos 8 anos, Santos tem se 
preparado mais adequadamente para atender à proteção e bem estar animal, agora com 
a parceria da Comissão Permanente do Verde, Meio Ambiente e do Bem Estar Animal, a  
qual integra. Neste período foram regulamentadas diversas leis, criaram-se novas redes e 
ONGs, mas ainda há falta de estrutura, o que depende de recursos. Solicitou ao Prefeito  
orçamento  para  investimento  na  Área  Continental  e  no  bem  estar  animal.  Também 
formaram uma Frente Parlamentar Regional,  ampliando as ações metropolitanas, com 
audiências públicas em todas as cidades. Reuniu-se com o Secretário Estadual de Meio 
Ambiente, Sr. Bruno Covas e com a AGEM, expondo a situação atual, para que haja mais 
investimentos do estado. Destacou que, mesmo com estes apoios, é preciso continuar 
com a mobilização das pessoas interessadas pela causa. O Secretário Luciano Cascione 
agradeceu e enfatizou que a obrigação tem que ser respeitada e cumprida, a partir deste  
arcabouço legislativo já existente e de todos os progressos alcançados. Em reunião com 
o  Secretário  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  com a  Secretaria  de  Planejamento,  ficou 
acordado uma rubrica no orçamento estadual  para Proteção e Bem Estar  Animal  em 
2014. Agradeceu e passou a palavra à Profª Luciana que leu as propostas selecionadas 
pela  comissão  organizadora,  explicando  que  estas  se  repetiam  em  várias  pré-
conferências. Todos as aceitaram. Passou as que precisam ser revistas, explicando uma 
a uma com explanações do Dr. Luiz Henrique e do Sr. Marco Aurélio. Este explicou que 
não há limite de quantidade, apenas priorização de propostas, a serem analisadas pelo 
Conselho COMVIDA. Definiram 16 propostas e 2 moções:

1. Ampliação da estrutura e atendimento da CODEVIDA, inclusive com o aumento do 
quadro de funcionários, capacitação (FOCA) e divulgação do trabalho de bem estar 
animal realizado pela prefeitura de Santos;
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2. Transporte de animais que moram em locais distantes para atendimento veterinário 
e castração na CODEVIDA, em dias de atendimento;

3. Campanha de divulgação através de redes de comunicação do que diz respeito a 
bem estar animal: castração, fiscalização, posse responsável e cuidado com os 
animais, inclusive nas escolas, com parceria da SEDUC e da SMS;

4. Atendimento  veterinário  24  horas,  com a  realização  de  exames  laboratoriais  e 
cirurgias, seja através de ampliação de estrutura ou celebração de convênios;

5. Aumento dos programas de controle de natalidade e castração;
6. Ampliação do programa para aplicação de microchip nos animais;
7. Ampliação do trabalho de fiscalização da prefeitura, com o aumento no número de 

fiscais e no rigor das penalidades;
8. Aumento da divulgação através de redes de comunicação do que diz respeito a 

bem estar animal: castração, fiscalização, posse responsável e cuidado com os 
animais, inclusive nas escolas, com parceria da SEDUC e da SMS;

9. Programa de controle de natalidade em cães e gatos na região metropolitana com 
fundo da AGEM e castramóvel, com unificação e padronização dos microchips;

10.Fiscalização  das  feiras  de  doação  para  que  sejam  realizadas  somente  por 
entidades de proteção animal;

11.Parceria da proteção animal com a Secretaria de Saúde – NAPS, para atuação em 
casos de colecionadores/acumuladores de animais;

12.Campanhas  de  combate  ao  comércio  de  animais  com  termo  de  co-
responsabilidade  provisório  e  exigências  de  padrões  de  bem  estar  para  os 
estabelecimentos que comercializam animais, com procedência e esterilizados.

13.Centro  de  tratamento  pós-operatório  para  animais  castrados  pela  equipe  da 
CODEVIDA, na Área Continental;

14. Incluir no atendimento da prefeitura a aplicação de vacinas múltiplas em cães e 
gatos, para animas de rua e população de baixa renda;

15.Criação de um Cemitério metropolitano para animais;
16. “Disque denúncia” específico para denúncia de maus tratos aos animais;
17.Constituição de uma delegacia especializada em crimes contra a vida animal  e 

doação de terreno para construção de abrigo para animais vitimas de maus tratos 
(financiamento já concedido pelo ministério público) (Moção);

18. Fornecimento  de  medicamento  pela  Policlínica  (SMS)  quando  receitados  pelos 
médicos veterinários da prefeitura (Moção). 
Em seguida, foram eleitos por aclamação 8 (oito) titulares e 8 (oito) suplentes das 
ONGs participantes: 

a) Titular: Benedito Furtado de Andrade - DVA
Suplente: Leila Carneiro Santiago 

                              
b) Titular: Marília Asevedo Moreira - DVA

Suplente: Olga Barbosa Amorim

c) Titular: Denise Rosas Augusto - DVA

Suplente: Nadir Pereira Christo Coscia

d) Titular: Maria Aparecida Ribeiro de Souza – DVA
Suplente: Luiz Carlos Antunes 

 
e) Titular: Artemis Sotirapanhos Kokan - Mapan
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Suplente: Maria Assunção Santos

f) Titular: Yolanda Maria Vianna - Mapan
Suplente: Sonia Regina de Freitas Melfa - Xuxa

 
g) Titular: Rita de Cássia Azevedo La Scala – SOS Animais de Rua
 Suplente: Antonio Aparecido Guirle

h) Titular: Rogério Patrinhani- SOS Animais de Rua
Suplente: MariaTereza Mazzoni

Os representantes das demais instituições serão indicados oficialmente pelas mesmas. 
Não havendo mais o que discutir, os trabalhos foram encerrados às 13h30 min.

.....................................                                   .......................................

LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES FRANCO         LUCIANA DE CAMPOS PINTO 
Presidente                                                            Relatora
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