
ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2014.
Aos onze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e 
trinta  minutos,  realizou-se  a  Terceira  Reunião  Ordinária  do  CONSELHO 
MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA, no Auditório da 
PRODESAN, sito à Pça. dos Expedicionários, nº 10, com a seguinte ordem do 
dia:  1  – Leitura,  discussão e aprovação da Ata da 2ª.  Reunião Ordinária  – 
biênio  2013/2015;  2  -  Apresentação  da  Frente  Parlamentar  Regional  de 
Proteção à Vida Animal; 3 - Formação das Câmaras Setoriais; 4 - Apresentação 
de propostas de trabalho para os itens selecionados da IV Conferência para 
Proteção e Bem Estar Animal; 5- Comunicados da Secretaria; 6 – Assuntos 
Gerais.  Não  compareceram à  reunião  os  seguintes  representantes:  SECID, 
SESEG, SETUR, Artemis, Rogério Patrinhani, UNIMONTE discente, Conselho 
de  Biologia,  Corpo  de  Bombeiros,  Polícia  Ambiental.  Justificaram:  SEMAM, 
Yolanda  Vianna,  Rita  de  Cássia, Fábio  Varella/Empresas.  A presidente  deu 
inicio  à  reunião,  cumprimentando  conselheiros  e  convidados,  entre  eles  o 
Secretário de Meio Ambiente de Santos, Sr. Luciano Cascione, os Vereadores 
Kenny Mendes, de Santos, e Paulinho Alfaiate, de São Vicente. Em seguida, 
indagou aos conselheiros se aprovavam a ata da última reunião, com o que 
todos  concordaram.  Passou  ao  item  3  da  pauta,  e  entre  os  conselheiros 
presentes, a maioria escolheu uma câmara para atuar. Segue quadro anexo. 
Devido à ausência de representantes por causa do mau tempo, ficou resolvido 
que o mesmo quadro será enviado por e-mail para que os conselheiros optem 
e completem as vagas das câmaras. Em seguida, a Presidente apresentou o 
processo nº  34930/2012-47,  enviado pelo  Vereador  Benedito  Furtado sobre 
comercialização  de  animais,  para  que  seja  efetuada  com  castração  e 
microchip, no intuito de controlar a natalidade e o abandono. Tema abordado 
na III e na IV Conferências de Proteção e Bem Estar Animal. Os conselheiros 
apoiaram e o referendaram, para que seja dado prosseguimento ao projeto. 
Sra.  Luciana  convidou  o  Sr.  Benedito  Furtado,  integrante  e  idealizador  da 
Frente  Parlamentar  Regional  de  Proteção  à  Vida  Animal  para  iniciar  a 
apresentação.  Ele  agradeceu e  explicou que o  objetivo  principal  é  articular 
políticas públicas para a Baixada Santista.  Listou os vereadores integrantes 
dos 9 municípios e explicou o regimento, o qual inclui audiências públicas e 
reuniões com os prefeitos, além de envolver a AGEM e a Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente.  Com os órgãos estaduais,  articulam com os Deputados 
recursos  para  cuidados  voltados  aos  animais  domésticos,  para  que 
encaminhem emendas parlamentares para a causa. A Frente foi fundada em 14 
de agosto de 2013. Uma das propostas é que seja criado um código estadual,  
já que não existem políticas públicas para animais domésticos e a proporção é 
de 1 para 4 habitantes,  tanto no estado de SP, como na Baixada Santista. 
Também que seja criado um programa estadual de registro e microchipagem, o 
que ajudaria, inclusive, no encontro de animais perdidos. A Frente encaminhou 
aos Prefeitos das cidades que compõem a Frente Parlamentar Regional para 
Proteção  e  Bem-Estar  Animal  a  sugestão  de  projeto  de  Fundo  de 
Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista para aquisição de ônibus 
castramóveis,  equipados e tripulados para a região.  Mostrou fotos sobre as 
audiências já realizadas e anunciou as próximas, em 12 de março, em Bertioga 
e  em 15 de abril,  em Peruíbe.  Informou que há uma página da Frente no 
facebook:  https://www.facebook.com/frenteregionalanimal, que a apresentação 
será enviada aos Conselheiros e deixou cópias de documentos enviados ao 



Secretário  Estadual  Bruno  Covas  para  serem  arquivados  na  SEACON. 
Acrescentou  que  as  cidades  têm  as  leis  de  Santos  como  exemplo  para 
desenvolverem as suas. O andamento é lento e cuidadoso, devido a questões 
políticas.  Sra.  Marília  ressaltou  que  um  dos  frutos  foi  o  cancelamento  de 
rodeios  em  Itanhaém.  Sr.  Furtado  lembrou  que  o  Sr.  Mourão  está 
providenciando 3 equipamentos móveis de castração e que o bem estar animal 
seja separado da zoonoses. Sr.  Kenny citou que os animais não conhecem 
fronteiras e não têm título  de eleitor,  por  isso é importante que as cidades 
estejam em sintonia. Parabenizou o Sr. Benedito Furtado, por ser o idealizador 
desta  Frente.  Sr.  Luiz  Carlos  arguiu  sobre  o  que  falta  para  o  castramóvel 
funcionar e Sr.  Furtado respondeu que só falta a assinatura do prefeito.  Sr. 
Paulo Alfaiate comentou que está no 5º mandato e conhece as dificuldades na 
saúde pública,  imagina que os problemas relacionados à saúde animal  são 
ainda maiores. Já houve progresso na melhoria de algumas leis, como a que 
se refere ao comércio de aves. A Frente uniu muitos parlamentares da região, o 
que estimulou as ações. O bem estar animal, o transporte e a segurança não 
podem ser pensados isoladamente. O vereador Kenny louvou a iniciativa de a 
Frente pensar regionalmente, o que facilita nos casos de animais perdidos e de 
violência.  Há cidades que não possuem nem zoonoses.  Comentou sobre a 
necessidade de a legislação federal mudar e parar de tratar os animais como 
bens materiais. Sugeriu que conversem com a E.M.T.U. sobre o transporte de 
animais no V.L.T. O vereador Furtado informou que já existe uma lei estadual. 
No mesmo dia haverá uma reunião no SESC com protetores que utilizam a 
praça de cães para formarem uma associação de cuidadores da praça, aberta 
a  quem queira  participar.  Sra.  Luciana  agradeceu  e  colocou  o  Conselho  à 
disposição  para  participação  de  pessoas  de  outras  cidades  que  queiram 
conhecer de perto seu funcionamento e os assuntos abordados. A secretária 
informou os Comunicados da Secretaria. A Hora do Planeta, dia 29 de março, 
quando se apagam as luzes das 20h30 às 21h30, ato simbólico de economia, 
pela  natureza  e  pela  humanidade.  E  que  a  Prefeitura  de  Santos  participa 
apagando alguns monumentos. Reunião do COMDEMA dia 12 de março, cujo 
principal assunto será a 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa 
Civil. Feira de produtos Orgânicos no Gonzaga, na UME Leonor Mendes de 
Barros, 16 de março, das 9h às 13h. Leu os requerimentos da Câmara com 
cópia para o Conselho, enviados pelo Vereador Furtado que os explicou como 
agir  quanto aos motoristas que não aceitarem animais nos ônibus:  deve-se 
anotar o nº do coletivo e informar a ouvidoria. Também solicitou à presidente 
Dilma,  que  mantenha  em atividade  a  SUIPA,  com  dificuldades  financeiras, 
anistie  seus  débitos  tributários  e  modifique  a  legislação  federal,  tornando 
filantrópicas  entidades  que  atuam  na  defesa  da  vida  animal.  Em  outro 
requerimento,  solicitou  à  TERRACOM,  plantão  de  24  hs  para  retirada  de 
carcaças de animais. Estes informaram que o responsável por mudanças nos 
serviços é a SESERP. Abrindo os Assuntos Gerais, o Sr. Luiz Carlos disse que 
o  Conselho deve cobrar  mais  o prefeito.  Sra.  Luciana avisou que já  foram 
enviados ofícios  solicitando reunião com o mesmo e sobre manutenção da 
Praça de Cães. Sr. Furtado informou que esta é responsabilidade da SEMAM e 
que a presidente pode conversar direto com o Secretário Luciano. Quanto ao 
transporte de animais, Sra. Cida sugeriu que seja divulgado na imprensa. Sra. 
Luciana  sugeriu  as  redes  sociais  e  Sra.  Gislaine,  o  Diário  Oficial.  Sr.  Luiz 
Carlos  pediu  que as  reuniões foquem mais  nas causas  animais  e  não em 



palestras.  Sra.  Luciana lembrou que  na  última reunião,  em que  ele  esteve 
ausente, foram elencadas as propostas prioritárias da IV Conferência a serem 
discutidas este ano e que nesta reunião deveriam ter trazido sugestões, ideias, 
ações para resolvê-las, o que ficou para a próxima reunião. Sr. Laerte ressaltou 
a importância das palestras com a macropolítica, que ampliou seu campo de 
conhecimento  para  saber  como  atuar,  pois  passou  a  conhecer  melhor  o 
mecanismo que existe ao alcance do Conselho, como o Fundo, FUBEM, entre 
outros. Sra. Cida comentou que achava desinteressante, pois não discutiam 
tanto  os  problemas  como  gostaria.  A presidente  Luciana  colocou  que  seu 
convite é para que trabalhem juntos, que ela preside, integra e representa este 
grupo. E a partir das 5 propostas escolhidas, arquitetem soluções simples, para 
que sejam realizadas e, assim, não desanimem. Sr.  Luiz perguntou sobre a 
proposta a respeito de medicação e Sra. Luciana respondeu que todas serão 
contempladas, foram escolhidas as que serão prioritariamente atendidas. Sr. 
Laerte explicou que a prefeitura precisa padronizar os medicamentos, informar 
quais  são.  Sra.  Luciana  lembrou  que  a  proposta  da  Conferência  é  que 
pudessem retirar na policlínica.  Sr.  Laerte  explicou que passaria  a ser uma 
questão  federal.  Sra.  Agar,  representante  do  Conselho  de  Veterinária, 
acrescentou que a questão também é ética, pois medicamentos humanos são 
para humanos. Os que não existem especificamente para animais, podem ser 
doados. A presidente agradeceu a presença e participação de todos e encerrou 
a  reunião.  Para  a  lavratura  da  presente  ata  que  lida  e  achada  exata,  vai 
assinada por mim Sandra Cunha dos Santos e pela Presidente  Luciana de 
Campos Pinto.
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