
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Ata da Conferência

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e quinze foi realizada no auditório
da UNIMONTE, Rua Comendador Martins, 72, Santos, a V Conferência de Proteção e
Bem Estar Animal de Santos. Iniciou-se com o credenciamento dos participantes, às 8 h.
A Conferência foi presidida pela Sra. Denise Rosas Augusto, presidente do COMVIDA e
membro  da  comissão,  conforme  art.  7º  do  Cap.  IV  do  Regimento  da  V  Conferência
Municipal de Proteção e Bem Estar Animal e secretariada pela Sra.  Sandra Cunha dos
Santos,  secretária  da  Seção  de  Apoio  aos  Conselhos  -  SEACON,  com  apoio  da
Conselheira  Maria  Alexandra  e  da  delegada  Rita  Camarez. Sra.  Denise,  presidente
interina do COMVIDA, abriu a reunião e convidou a Secretária de Meio Ambiente Debora
Blanco e o vereador Benedito Furtado  a comporem a mesa.  Às  9h30,  a Secretária de
Meio  Ambiente  Debora  Blanco realizou  a  abertura  oficial,  agradecendo a  presença e
participação  do  vereador  Benedito  Furtado,  saudou  a  presidente  Denise,  todos  os
congressistas e à UNIMONTE, pela cessão do espaço. O vereador saudou a Secretária e
a  presidente  e lamentou  o  baixo  comparecimento  nessa  Conferência.  Lembrou  que,
apenas esse ano, foram quatro secretários de meio ambiente, o que contribuiu para que o
andamento das questões fossem interrompidas. Ressaltou que o COMVIDA é um dos
raros conselhos deliberativos, devendo haver mais participação dos envolvidos. Desejou
que a Conferência seja um sucesso,  pois o que mais importa é a qualidade e não a
quantidade.  Em seguida, a  Secretária Débora saudou a presidente  e  o vereador e os
congressistas. Concordou com o vereador sobre a instabilidade da SEMAM e disse que
todos que atuam em uma mesma área devem ser estimulados, que há várias formas de
enxergar a mesma questão.  Além disso, o  Conselho deve discutir não só as questões
emergenciais, mas efetivar a temática no município. Muitos acham que é um tema de
segunda linha,  entretanto é uma questão de saúde de qualidade de vida dos animais  e
dos humanos,  pois os animais ajudam inclusive na recuperação de pessoas doentes.
Também é preciso ouvir  a sociedade,  mais um motivo que aumenta a importância da
Conferência. É preciso incorporar mais pessoas nesse processo, essa luta não é nova e a
Secretaria  de  Meio  Ambiente  está  aberta  ao  que  for  preciso.  A  presidente  iniciou  a
demonstração das propostas e a Sra. Maria Alexandra coordenou a leitura e adequação
das mesmas.  Na primeira  proposta,  surgiram dúvidas sobre a viabilidade,  e  Sr.  Éder
lembrou  que  o Conselho  e a  Conferência  devem nortear  as  propostas,  como  a
necessidade  de instalação de  um posto  na  zona noroeste.  Se será  uma reforma ou
instalação de um novo,  será resolvido depois  com os  órgãos competentes.  Além das
propostas realizadas nas pré-conferências,  o vereador Benedito Furtado e Sra. Yolanda
sugeriram mais três, ao final da listagem a seguir:

1. Reforma da unidade da CODEVIDA da Zona Noroeste ou instalação de novo prédio na 
região, para atendimento aos animais;

2. Estabelecer procedimentos para retirada de animais mortos nos finais de semana e 
feriados; 

3. Elaborar e implantar projetos de conscientização voltados à proteção e ao bem-estar 
animal na rede pública de ensino; 

4. Regulamentação de Feiras de Adoção; 
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5. Melhorar e qualificar a fiscalização às denúncias de maus tratos aos animais; 

6. Articulação para que haja maior atuação dos Poderes Executivos da Região Metropolitana 
da Baixada Santista, a fim de fomentar políticas públicas regionais voltadas para a 
proteção e o bem-estar animal; 

7. Estudo sobre o papel e a representatividade do COMVIDA, com a consequente alteração 
da legislação vigente;

8. Estudos para ampliação da quantidade de espaços públicos para lazer exclusivo de cães 
(“Praça dos Cães”);

9. Implantação da Unidade Básica de Saúde Anima - UBS Animal, funcionando 24 horas, 
sete dias por semana;

10. Participação efetiva da Coordenadoria de Defesa da Vida Animal - CODEVIDA nas ações
emergenciais de situações de risco (incêndios, enchentes, deslizamentos etc);

11. Efetivo cumprimento da legislação vigente no que se refere à proibição de animais de 
grande porte na área urbana (cavalos, bois, vacas, porcos etc).

Em seguida, foram eleitos por aclamação 8 (oito) titulares e 8 (oito) suplentes das ONGs 
participantes: 

a) Titular: Marília Asevedo Moreira - DVA
Suplente: Neuza Marques Soares dos Santos - DVA

b) Titular: Denise Rosas Augusto - DVA
Suplente: Rita Camarez - DVA

c) Titular: Yolanda Maria Vianna - Mapan
Suplente: Márcio José de Souza Silva - DVA

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

e) Titular: Hailton Santos – Instituto Mar azul - 
IMA

Suplente: Ângela J.C. Bandeira - DVA
f) Titular: Renata da S. Maria - DVA

Suplente: Maria Regina Chaves Mobrizi - DVA
g) Titular: Luiz Carlos Antunes - DVA
 Suplente: Sônia P. Mendes - DVA
h) Titular: Carlos Leonardo Correa Salles - DVA

Suplente: Ana Paula V. C. Ramos - DVA
Os representantes das demais instituições serão indicados oficialmente pelas mesmas. 
Não havendo mais o que discutir, os trabalhos foram encerrados às 12h30 min.

.............................................                                …...............................................
DENISE ROSAS AUGUSTO                       SANDRA CUNHA DOS SANTOS      

Presidente                                                            Relatora
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