
ATA DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANTOS PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL.

Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de julho  de dois  mil  e  nove,  foram abertos os 
trabalhos em primeira convocação, da Segunda Conferência Municipal de Santos Para Proteção à 
Vida Animal, com a presença de quatorze Delegados Natos e trinta Delegados Eleitos nas Pré-
Conferências,  totalizando  quarenta  e  quatro  Delegados  presentes.  Ao  iniciar  os  trabalhos,  o 
Presidente Flávio Rodrigues Corrêa asseverou sobre a importância desta conferência, explicou o 
decreto  que  a  rege e  a  forma como se processarão  os  trabalhos;  elogiou a  participação da 
Sociedade de Melhoramentos do Jardim São Manoel,  ressaltando que pela primeira vez uma 
sociedade de bairro se engaja nesse tipo de evento. Solicitou a presença do Vereador Benedito 
Furtado, que ratificou a relevância da conferência e o fortalecimento das instituições que cuidam 
da proteção animal em nossa cidade. Em seguida, o Presidente convidou o representante da Pré-
Conferência  da  Sociedade  de  Melhoramentos  do  Jardim  São  Manoel  para  apresentar  as 
propostas elencadas. O subtema e as propostas aprovadas, algumas com nova redação, são as 
seguintes:  Sub-tema: “Prestação de Serviços – problemas no bairro”.  Propostas aprovadas:  i)  
Discutir  políticas  de  vida  animal  com  outros  municípios  e  cruzar  informações;  ii)  Melhores 
condições para os abrigos  dos animais,  com a criação de abrigo (canil  e  gatil)  para animais 
saudáveis  recolhidos  pela  Sevicoz  e  destinados  à  doação,  tendo  em  vista  a  alta  taxa  de 
mortalidade de cães e gatos que são infectados quando ficam abrigados nesse equipamento da 
SMS, convivendo com animais doentes, e que ficará sob a responsabilidade da Coordenadoria de 
Proteção À Vida Animal;  iii)  Reformar e ampliar as instalações onde se encontra a Seção de 
Vigilância  e  Controle  de  Zoonoses-Sevicoz,  adequando-as  aos  padrões  estabelecidos  pela 
Secretaria  de  Saúde  do  Estado  de  São  Paulo,  através  das  normas  contidas  no  Boletim 
Epidemiológico Paulista,  primando pela busca de recursos necessários a esse fim;  iv)  Melhor 
atendimento  veterinário  (apoio  das  universidades,  manter  convênio  com  consultas  e  exames 
gratuitos para as pessoas carentes),  através da utilização de micro ônibus itinerante;  v)  Mais 
locais para exposição dos animais a serem doados (realização de feiras itinerantes); vi) Melhor 
divulgação dos órgãos atuantes (cartilhas e folders) e campanhas em parcerias com os veículos 
de comunicação; vii) Realização de eventos como a Cãominhada nos bairros. As propostas da 
Ong Defesa da Vida Animal foram apresentadas pela Sra. Leila Abreu, que defendeu o subtema e 
sugeriu  uma cartilha  explicativa  sobre  os  animais,  podendo  ser  usada  como paradigma a  já 
utilizada pela Prefeitura de Florianópolis. As propostas três e cinco foram unificadas às do Jardim 
São Manoel, sendo contempladas acima. O subtema e as propostas aprovadas são:  Subtema: 
“Criar programas permanentes de consciência animal, junto à Rede Municipal de Ensino Público e 
Privado”. Propostas  aprovadas:  i)  Envidar  esforços  no  sentido  de  mobilizar  a  Assembléia 
Legislativa do Estado e o Congresso Nacional para que seja aprovada Lei proibindo a utilização 
comercial de cães em serviços de guarda, vigilância e segurança; ii) Instalação de Unidade de 
Saúde na Zona Noroeste,  com pronto socorro  24 horas e ambulatório  para atendimento aos 
animais  comunitários,  e  aos  de  família  de  baixa  renda,  a  ser  mantida  pelo  Poder  Público 
Municipal;  iii)  Melhorar a estrutura e ampliar a atuação da Coordenadoria de Proteção À Vida 
Animal,  com  maior  participação  e  entrosamento  com  os  protetores  da  cidade  e  órgãos 
financiadores como o Ministério da Justiça que é o gestor do fundo dos direitos difusos; iv) Criar 
Centro  de  Triagem  e  de  Reabilitação  de  Animais  Marinhos;  v)  Capacitação  dos  servidores 
públicos, efetivos e contratados, que atuam em unidades que abrigam animais domésticos ou 
silvestres,  para  o  manejo  adequado  e  responsável  das  espécies,  evitando  maus  tratos  e 
desconforto aos mesmos, adequando-se à Lei Estadual 12.916 de abril de 2008; vi) Dar solução 
ao grave problema de abandono e maus tratos de animais de grande porte, tais como equinos, 
bovinos, suínos, caprinos, que circulam principalmente na periferia da cidade; vii) Criar entre as 
funções da Seção de Vigilância e Controle de Zoonoses, a rotina da vacinação anual V10, em 
todos os animais abrigados nesta instituição; viii) Abolir das escolas do ensino médio e de cursos 
universitários,  qualquer  procedimento com animais  vivos,  que não seja  voltado ao bem estar 
animal;  ix)  Articulação  com  o  Ministério  Público  Ambiental  para  participação  no  processo  de 
proteção animal da cidade.  Representando o corpo discente da Universidade Monte Serrat,  a 



aluna Samara Costa  Xavier  de  Oliveira  explicou sua proposta  e  a importância  de formarmos 
multiplicadores  entre  as  crianças,  aptos  a  colaborar  na  conscientização  da  causa  animal.  A 
proposta  aprovada foi  a  seguinte:  “Os estudantes  se  propõem a colaborar  nas  atividades de 
conscientização  à  população  sobre  posse  responsável  em  escolas  públicas,  particulares, 
sociedade  amigos  de  bairro  e  organizações  do  terceiro  setor”.  O  Movimento  de  Apoio  aos 
Protetores de Animais e da Natureza – MAPAN foi representado pelo Sr. Benedito Furtado, que 
sustentou a necessidade de instalação de uma unidade pública de saúde, sendo este subtema 
aprovado com a seguinte redação e demais propostas:  Subtema: “Instalação de uma Unidade 
Pública de Saúde na Zona Noroeste, com Pronto Socorro 24 horas e Ambulatório, destinados ao 
atendimento de animais”. Propostas aprovadas: i)  Criação de um programa vinculado à Defesa 
Civil para o resgate e atendimento de animais, em casos de ocorrências de grande repercussão 
como tragédias e afins; ii) Modernizar a identificação de animais, substituindo o método atual pelo 
Chip; iii)  Ampliar os programas públicos de castração de animais domésticos e iv) Ratificaram 
todas  as  propostas  apresentadas  pela  ONG  DVA.  A  Sra.  Alice  Aparecida  Muniz  da  Silva, 
representante da Secretaria Municipal de Educação apresentou o subtema e as propostas, sendo 
aprovadas por unanimidade, conferindo-se nova redação ao subtema, na forma que segue: Sub-
tema:“Atendimento da Sevicoz aos sábados, domingos e feriados, para atendimento emergencial  
enquanto  não  for  instalado  o  Pronto  Socorro  24  horas  ”.   Propostas  aprovadas:  i)  Inserir  no 
calendário escolar, trabalho pedagógico relacionado à posse responsável, um dia dedicado ao 
tema em todas as unidades, e ii) Ampliação de locais de atendimento da Sevicoz, ou seja, outros 
pontos  na  cidade  para  atendimento.  Representando  o  corpo docente  da Universidade  Monte 
Serrat, a Professora Luciana Campos Pinto, expôs o subtema, que, submetido à apreciação dos 
delegados, foi rejeitado por dezessete votos a treze, sendo que os demais se abstiveram. Como 
representante  da  Universidade  Metropolitana  de  Santos,  o  Professor  Luiz  Roberto  Biondi 
sustentou o subtema que obteve nova redação e foi aprovado por unanimidade, juntamente com 
as  propostas:  Subtema:  “Desenvolver  parcerias  público-privadas  voltadas  à  execução  de 
campanhas de castração para o controle populacional e atendimento de cães e gatos, com os  
custos destas campanhas subsidiados por meio de abatimento em taxas municipais, como IPTU,  
através de um Fundo Municipal criado para a proteção da vida animal”. Propostas aprovadas: i)  
Instituir programas educacionais sobre o tema de saúde e bem estar animal direcionado à rede de 
ensino público municipal, utilizando-se do corpo discente das Universidades locais como agentes 
difusores de conhecimento, e ii) Propor um censo municipal para averiguação das condições de 
saúde dos animais de grande porte (equinos,  muares e suínos),  com a finalidade da retirada 
desses animais em cumprimento ao Código de Posturas do Município. De acordo com o artigo 6º 
da  Lei  nº  2413 de treze de julho  de dois  mil  e  seis,  foram indicados  e  eleitos  os  seguintes 
Conselheiros, titulares e suplentes, para o Conselho Municipal Para Proteção À Vida Animal, para 
o  biênio  2009  –  2011.  1  -  Oito  representantes  do Poder  Executivo  Municipal:  a  -  Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente: Titular: Flavio Rodrigues Corrêa, Suplente: Rita de Cássia Caramez; 
b - Secretaria Municipal de Saúde: Titular: Laerte Carvalho Gonçalves de Souza, Suplente: Iraty 
Nunes  Lima;  c  -  Secretaria  Municipal  de  Assuntos  Jurídicos:  Titular:  Isa  Lúcia  Solitrenick, 
Suplente: Claudia Regina Mehler de Barros; d - Secretaria Municipal de Governo: Titular: Sonia 
Eleânia Moraes Francisco,  Suplente:  Armando Garms;  e  -  Secretaria  Municipal  de Educação: 
Titular: Vilma Maria de Freitas Lopes, Suplente: Kelly Heiko Kaneda; f - Secretaria Municipal de 
Segurança:  Titular:  Maurício  Soares  de  Novaes,  Suplente:  André  Luiz  Galacho  Pimentel;  g  - 
Secretaria Municipal de Turismo: Titular: José Heitzmann Fontenelle, Suplente: Demétrio Martins 
Ramos de Carvalho; h - Secretaria Municipal de Planejamento: Titular: Gislaine Soriano, Suplente: 
Juliana Gonçalves. 2 - Oito representantes de Entidades do Terceiro Setor: Titular: Luiz Carlos 
Cabral, Suplente: Paulo Pereira Porto Alegre; Titular: Yolanda Maria Vianna, Suplente: Luiz Carlos 
Antunes; Titular: Marília Asevedo Moreira, Suplente: Sônia Pinto Mendes; Titular: Benedito Furtado 
de Andrade, Suplente: Maria Regina C.Mobrizi; Titular: Denise Rosas Augusto, Suplente: Sandra 
Cecília  Souza;  Titular:  Leila  Abreu  de  Oliveira,  Suplente:  Rosemary  Penteado;  Titular:  Leila 
Carneiro Santiago, Suplente: Antonio Ferreira de Mello Júnior; Titular: Suzete Gonçalves Monteiro, 
Suplente:  Nadir  Pereira  Christo  Coscia.  3  -  Dois  representantes das Empresas Individuais  ou 
Coletivas que desenvolvam atividades-fim com animal vivo de qualquer forma ou maneira: NÃO 
HOUVE INDICAÇÃO; 4 - Dois representantes de Entidades de Educação Superior: Titular: Luiz 
Roberto  Biondi,  Suplente:  Carolina  Cruz  M.  de  Castro;  Titular:  Luciana  de  Campos  Pinto, 
Suplente: Carlos Humberto Corassin. 5- Dois representantes do Corpo Discente de Entidades de 



Educação Superior, matriculados nos cursos de Ciências Biológicas ou de Medicina Veterinária: 
Titular: Leila Veloso D’Andrea, Suplente: Samara Costa Xavier de Oliveira; Titular: Lorie Tukamoto 
Fernandes, Suplente: Carolina Araújo de Paiva. 6 - Dois representes das Classes de Biólogos e 
Veterinários,  indicados  pelos  escritórios  locais  dos  Conselhos  Regionais  de  Biologia  e  de 
Veterinária e demais entidades associativas dessas profissões: NÃO HOUVE INDICAÇÃO. 7 - 
Dois representantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo um do Corpo de Bombeiros 
e um da Polícia Ambiental: Titular: 1º Ten. PM Wilson Vaccaro Moraes; Titular:  1º Sgt. PM Carlos 
Alberto de Souza Libório. A ata da Conferência foi elaborada pela Mesa Diretora, lida em plenário 
e  aprovada  por  unanimidade.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  o  Presidente  agradeceu  a 
presença de todos e a reunião foi encerrada às 16:30 horas. A presente ata, lida e achada exata, 
vai  assinada pelo relator,  Antonio Ferreira de Mello Júnior e pelo Presidente Flavio Rodrigues 
Correa.

________________________________ ________________________________

Presidente Secretário


