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VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL 

Ata da Conferência 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois foi realizada no 1 

auditório do Parque Zoobotânico e Orquidário Municipal de Santos, à Praça 2 

Washington s/nº. - Bairro José Menino, a VII Conferência de Proteção e Bem-Estar 3 

Animal de Santos, com o tema “A Informação e o Bem-Estar Animal”. Iniciou-se com o 4 

credenciamento dos participantes anexada a esta ata, às 9 h. Às 9:30 h realizou-se a 5 

abertura oficial da VII Conferência pelo Secretário de Meio Ambiente Sr. Marcos 6 

Libório, este agradeceu a presença de todos (entidades, setor público e privado). 7 

Reiterou que as ONGs participam no desenvolvimento das políticas públicas e que 8 

Santos continua sendo referência neste assunto. E que essa conferência traga 9 

resultados que norteiem as políticas públicas. Lembrou que Santos é um dos poucos 10 

municípios com esse nível de organização. Explanou que houve anteriormente 04 pré-11 

conferências na qual foram eleitos 27 delegados (22 eleitos e 05 natos), informou que 12 

hoje serão eleitos pelos delegados 16 conselheiros (08 titulares e 08 suplentes) para 13 

compor o conselho do COMVIDA. Também foram aprovadas 25 propostas para serem 14 

analisadas na conferência, sendo que apenas 10 serão encaminhadas ao executivo. 15 

Convidou para compor a mesa o Secretário Adjunto Sr. Marcus Fernandes e o 16 

Vereador Sr. Benedito Furtado além de agradecer a presença da Vice-Presidente do 17 

COMVIDA Sra. Marília Azevedo. Passou a palavra ao Sr. Vereador Furtado. Este 18 

saudou o trabalho realizado pela equipe da SEMAM, pois a conferência é muito 19 

importante para o município. Participou que teve um atraso de 02 anos devido a 20 

pandemia de COVID-19. Destacou que é necessário efetuar alterações nas leis que 21 

regulamentam a conferência, para que esta passe a integrar outros membros, 22 

exemplificou a OAB. Citou que a composição do COMVIDA é feita por 26 conselheiros 23 

entre órgãos públicos e sociedade civil, assim abrangendo a todos. Sr. Marcos Libório 24 

falou que este é um momento de união para à causa animal. E agradeceu a Sra. 25 

Glaucia, secretária dos conselhos da SEMAM, pelo trabalho efetuado diante destes, 26 

em seguida passou a palavra para o Sr. Marcus Fernandes. Este agradeceu a todos 27 

pela participação e fez o registro da presença do prefeito regional de Caruara, Sr. 28 

Iglesias, representantes da Guarda Municipal (SESEG), Secretaria de Saúde, 29 

SEDURB, CRBio, SEFIN da e UNIP. E se pôs à disposição destes. Na continuidade o 30 

Sr. Marcos Libório leu as 25 propostas, após a leitura destas, foram debatidos que 31 

alguns tópicos teriam que ser englobados em uma única questão por se tratarem do 32 

mesmo tema. Sra. Natalie (ONG Amigos do Tobias) pontuou sobre a grade escolar, e 33 

da necessidade de reformulação por parte da SEDUC quanto ao currículo escolar. 34 

Sra. Paula (DVA) explanou da importância da ampla divulgação em Televisão de Rede 35 

Aberta para alcance de toda a população. Sr. Furtado apresenta como alternativa a 36 

viabilidade de divulgação na TV Câmara por meio de comissão permanente, propôs 37 

também reapresenta a proposta do SAMU Animal, alterando o termo “reformular” para 38 

“criar”. Sra. Karoline (CODEVIDA) informou que o curso de capacitação com os 39 
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Guardas Civis Municipais já está sendo efetuado, mediante demanda da SESEG. 40 

Após questionamento do Sr. Marcos Libório, o mesmo em conjunto com a Sra. Gisele 41 

(ONG Amigos do Tobias) participaram sobre a questão das parcerias com clínicas e 42 

médicos veterinários quanto a isenção de tarifas, assim alterando de isenção para 43 

contrapartida da Prefeitura Municipal. Sr. Marcos Libório participou que está 44 

tramitando processo de nomeação de novos servidores. Sra. Regina reiterou da 45 

importância da criação de baias no bairro Caruara para situações emergenciais. Sr. 46 

Diego (Convidado/ GCM) apontou à sobre animais em situação de abandono (filhotes). 47 

Sr. Marcos Libório informou que participará na Conferência dos Oceanos das Nações 48 

Unidas em Lisboa (Portugal), representando a cidade de Santos de 27/06 à 01/07, fato 49 

este, terá que se ausentar da reunião e deixou a condução para o Sr. Marcus 50 

Fernandes. Após as considerações apontadas, foi definido na reunião que o Sr. 51 

Marcus Fernandes efetuasse a reformulação das propostas, as quais seguem abaixo: 52 

1. Comunicação 53 

Subitens 54 

 Divulgação em Outdoor dos trabalhos da CODEVIDA 55 

 Placas de indicadores da localização da CODEVIDA 56 

 Contatar Conselhos de Bairros para conversarem com a população sobre o 57 

bem estar animal 58 

 Colocação dentro do “Santos Cidade” notícias do trabalho realizado pela 59 

CODEVIDA 60 

 Divulgação antecipada do calendário de castrações e vacinações 61 

 Divulgar em shows e cinemas (antes da abertura) sobre a causa animal 62 

contendo relatos 63 

 Eventos para adoção/ doação de animais 64 

 Colocação de placas informativas, exemplo: este bairro é amigo dos 65 

animais 66 

2. Incluir dentro do currículo escolar “Aulas de Educação Ambiental, com ênfase 67 

em bem-estar animal” 68 

3. Divulgação em bairros e também educar a população sobre o bem estar animal 69 

4. Trazer o Programa Saúde Única para o município 70 

5. Criar o Samu animal 24h 71 
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6. Parceria da PMS com veterinários ou clínicas (24h) para atendimento de 72 

animais em emergência (Final de semana e de noite) e também viabilização de 73 

convênios com estes (Contrapartida) 74 

7. Aquisição de viatura e também de uma Base no Orquidário 75 

8. Universalização de Microchip 76 

9. Instalação de câmeras 77 

Foi levantada a questão do encaminhamento de animais ao CEPTAS (Centro de 78 

Pesquisa e Triagem de Animais Selvagens), pois a demanda para esta unidade é 79 

grande e que atende a toda Baixada Santista. Na continuidade o Sr. Marcus 80 

Fernandes passou a palavra para a Sra. Marília Azevedo (COMVIDA). Esta informou 81 

da necessidade de elegerem na reunião 16 conselheiros (08 titulares e 08 suplentes). 82 

Colocou em plenária a questão da eleição e na sequência foram eleitos os seguintes 83 

conselheiros para representarem as entidades de terceiro setor: 84 

06 representantes da ONG Amigos do Tobias – Titular: Nathalie Alves S. Souza e 85 

suplente: Marcela Sargo Gatti, titular: Giselle Rezende e suplente: Daniela Fernandes 86 

e titular: Tatiane Paula e suplente: Erika Christina Brockhof. 87 

04 representantes da ONG Patinhas que Brilham – Titular: Ângela Bandeira e 88 

suplente: Alexandre Bandeira e titular: Adilson Bandeira e suplente: Vanessa Vernise. 89 

06 representantes da ONG Defesa da Vida Animal (DVA) – Titular: Marília Azevedo 90 

Moreira e suplente: Bruno Matsumoto Ruiz, titular: Denise Rosas Augusto e suplente: 91 

Nadir Pereira Christo Coscia e titular: Felipe Marttinni e suplente Rita Caramez. 92 

Totalizando 16 representantes. 93 

O Vereador Furtado reiterou que seja alterada a Lei criação do COMVIDA quanto às 94 

representações e as normativas de titulares e suplentes. 95 

Não havendo mais o que discutir, os trabalhos foram encerrados às 12h. 96 
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