
 
16ª. ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - 

COMVIDA – 13 DE SETEMBRO DE 2022. 
 
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 1 

horas, realizou-se a 16ª. Assembleia Geral Ordinária do biênio 2021/2023 do Conselho 2 

Municipal para Proteção à Vida Animal – COMVIDA, no Auditório do Parque 3 

Zoobotânico - Orquidário Municipal de Santos. Praça Washington, s/n - José Menino, 4 

com a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 15ª 5 

Assembleia Ordinária; 2. Devolutiva das reuniões realizadas solicitadas pelo 6 

COMVIDA; 3. Assuntos Gerais. Conselheiros Presentes: Srs.(as) Marília Asevedo, 7 

Denise Augusto e Nadir Coscia (DVA), Nair Sissi Ventura e Luciane São Marcos 8 

(SEDUC), Nathalia Retz (SEDS), Cristiano Silva Souza (SMS) e Luis Trajano (SEFIN). 9 

Justificou Ausência: Srs.(as) SEMAM, SEDS, SESEG. Ausentes: Srs.(as). André Luiz 10 

(DrogaVET), Rita Caramez, Bruno Matsumoto, Erika Rios, José Roberto e Maria 11 

Regina (DVA), UNIP (Docentes e Discentes), UNISANTOS (Docentes e Discentes), 12 

Conselho Regional de Medicina Veterinária, SEECTUR, SEDURB, CRBio, Corpo de 13 

Bombeiros e Polícia Ambiental. Convidados: Srs.(as). Sergio Schlicht e Thamyres 14 

Medina (SEMAM), Diego Silva, Nizete Santos e João Batista (SESEG), Liana Schlicht 15 

(Amigos do Tobias) Adilson Bandeira (Patinhas que Brilham), Felipe Marttinni (DVA) e 16 

Nathalia Retz (SEDS). Item 1. A Vice-Presidente, Sra. Marília Asevedo agradeceu a 17 

presença de todos e perguntou se receberam a Ata que já havia sido encaminhada 18 

previamente por e-mail, responderam que sim, dispensaram a leitura da ata e a 19 

aprovaram. No item 2, a presidente relembrou da reunião realizada com o Sr. Sylvio 20 

Alarcon (GPM) a respeito da alteração do regimento interno para a inclusão da 21 

sociedade civil no conselho e do período de mandato dos representantes. Em seguida, 22 

informou da reunião realizada com a SEECTUR a respeito do Santos Petfriendly, 23 

explicou da ideia de todos os eventos realizados pela prefeitura possuírem um espaço 24 

para animais de estimação e do incentivo à estabelecimentos aderirem ao programa 25 

petfriendly. Sr. Felipe Marttinni participou das leis municipal e estadual e da 26 

necessidade de adequação. Sra. Marília participou das vantagens e dificuldades para 27 

adesão ao programa. Sr. Adilson Bandeira sugeriu da relação de boas práticas em 28 

relação à tais estabelecimentos, como exemplo citou a disponibilização de bebedouros, 29 

funcionários treinados, indicações visuais de áreas restritas sacos de coleta. Sr. Felipe 30 

Marttinni destacou da diferença entre estabelecimentos onde a entrada de animais é 31 

permitida e estabelecimentos petfriendly. Sr. Adilson Bandeiras sugeriu da classificação 32 

de estabelecimentos conforme o nível de acessibilidade de cada estabelecimento. Sr. 33 

Luis Trajano perguntou sobre o acesso a mercados e restaurantes. Sra Felipe Martinni 34 

informou da fiscalização que é realizada pela prefeitura, reforçou da adequação de leis, 35 



da importância ao cuidado na oneração e da criação de aplicativo móvel para avaliação 36 

e classificação de tais estabelecimentos. Sra. Denise destacou da dificuldade em 37 

comunicar diversos tipos de selo petfriendly para os usuários. Sr. Luis Trajano sugeriu 38 

definição de áreas liberadas para acesso com animais assim como ocorre com área 39 

para fumantes. Sr. João Batista pontuou locais da prefeitura e sobre o acesso com 40 

animais de estimação. Sr. Sérgio Schlicht informou da impossibilidade de acesso ao 41 

Orquidário Municipal por conta dos animais soltos dentro das dependências do mesmo. 42 

Sr. Adilson Bandeiras pontuou sobre locais onde existem animais acolhidos por 43 

funcionários e citou como exemplo escolas e a Câmara Municipal. Sra. Marília Asevedo 44 

reforçou da importância da parceria com a CODEVIDA para castração e vacinação 45 

além de outros cuidados caso necessário, adicionou da importância da educação e 46 

conscientização para os munícipes. Foi definido o encaminhamento de ata para a 47 

SEECTUR contendo a proposta das seguintes práticas  aos estabelecimentos com 48 

interesse em aderir ao petfriendly: Disponibilização de bebedouros para animais, selos 49 

de identificação visual para estabelecimentos petfriendly, áreas específicas para 50 

clientes com animais, sacos coletores de fezes, guias e coleiras, informativos do que é 51 

permitido nos estabelecimentos, funcionários treinados e panos para limpeza. Além do 52 

citado foi proposta a criação de uma comissão integrando membros do COMVIDA, 53 

representantes de hotéis, restaurantes, padarias, vigilância sanitária, além da própria 54 

SEECTUR. Sra. Marília Asevedo atentou a importância da participação de outras 55 

secretarias na Comissão para articulação. Em seguida foi definido o encaminhamento 56 

de ofício para a criação da comissão para a criação do Santos Petfriendly para as 57 

seguintes secretarias: SESEG, SEMAM, SEECTUR, SEMES, SEFIN, SMS, SEDUC, 58 

SEDS e SEGOV. No item 3, Sr. Sérgio Schlicht informou que as vacinas estão 59 

disponíveis no CODEVIDA. Sr. Diego Silva participou sobre ação conjunta para 60 

vacinação de cães de rua. Sr. Sergio Schlicht informou que esta atividade já está 61 

prevista em programação. Sra. Marília Asevedo participou sobre a divulgação das 62 

ações vacinais. Sr. Sergio Schlicht informou que disponibilizará a informação através 63 

do portal da prefeitura. Em seguida comunicou que no dia anterior houve reunião com a 64 

SIEDI e a SEFIN e que novas baias serão construídas. Nada mais havendo a ser 65 

tratado, a Sra. A Vice-Presidente encerrou a Assembleia, agradecendo a presença de 66 

todos, para a lavratura da presente Ata, que vai assinada por mim, Thiago Luiz Silva             67 

e pela Sra. Vice Presidente. 68 

 

MARÍLIA ASEVEDO MOREIRA  

Vice-Presidente 


