
ATA DA 16ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA BIÊNIO 2015/2017 

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017. 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e 

trinta minutos realizou-se em segunda chamada a 16ª Assembleia Ordinária do 

Biênio 2015/2017 do CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA 

ANIMAL – COMVIDA, no auditório da PRODESAN, sito à Praça dos 

Expedicionários, nº 10 – Santos – SP, com a seguinte ordem do dia: 1 – Leitura, 

discussão e aprovação da Ata da 15ª Assembleia Ordinária – biênio 2015/2017; 2 

– Comunicados da Secretaria; 3 – Assuntos Gerais. A presidente deu início à 

assembleia cumprimentando todos os presentes: Cesar Malaco, (SEMAM); 

Roberto Antonio da Silva Oliveira; (SEFIN); Gislaine Correa Soriano (SEDURB); 

Cristiano Souza (SMS); Marília Asevedo Moreira (DVA); Denise Rosas Augusto e 

Rita Caramez  (DVA); Yolanda Maria Vianna (MAPAN); Maria Regina C. Mobrizi  

(DVA); Agar Costa Alexandrino de Perez (Cons. R. Méd. Veterinária). Convidados: 

Márcia Lenah de Roque (MAPAN); Marcos Libório (SEMAM). Sra. Denise iniciou a 

reunião cumprimentando a todos e informou que a ata fora enviada por e-mail 

para leitura prévia, a mesma foi lida por Sr. Cristiano/SMS. A presidente perguntou 

se alguém teria algo a opor, não houve manifestação e a ata foi aprovada. Sra. 

Márcia Lenah solicitou identificar o e-mail que ela enviou, citado na ata. Sra. 

Denise apresentou o assunto sobre a formação de uma comissão para a 

organização da Conferência, dado que o biênio dessa gestão chega ao seu 

término em dezembro, com data do último decreto de 14 de dezembro de 2015, 

com apenas uma pré-conferência. Sra. Yolanda sugeriu divulgar nas mídias 

sociais para informar os novos protetores. Sra. Marília/DVA propôs enviar ofícios 

às entidades cujos conselheiros não têm comparecido para que confirmem ou 

substituam seus representantes, o que já foi realizado ano passado e ressaltou 

que a prefeitura não demonstra interesse, já que representantes de diversas 

secretarias não têm comparecido. É preciso escolher pessoas que se interessem 

pelo assunto da causa animal. Sra. Regina observou que mesmo os da Codevida 

não aparecem e deveriam ser os primeiros para esclarecer os problemas. Sr. 

Cesar lembrou que a Semam está presente representada na pessoa dele. Sr. 



Cristiano não concordou, pois a Codevida esteve presentes em todas as reuniões 

nesse ano. Sra. Yolanda disse que comparecem quando o assunto é de interesse 

deles. Sra. Marília sugeriu  que o representante da Semam venha acompanhado 

de alguém da Codevida, ou que o conselheiro seja funcionário da mesma. Sr. 

Roberto e Sra. Rita concordaram que sejam enviados ofícios. Sra. Agar /CMV 

solicitou que enviem a sua entidade para que revejam o suplente. Quanto à 

organização, Sra. Gislaine sugeriu que seja enviado e-mail para que os 

interessados em participar da comissão se apresentem. Quanto ao local da pré-

conferência, Sra. Denise sugeriu o Teatro Guarani, mas devido ao acesso, foram 

sugeridos outros, como sedes de sindicato, contanto que sejam gratuitos. Para a 

Conferência, as universidades costumam ceder o auditório em uma manhã de 

sábado. Definiram que entrariam em contato com os locais que conhecem e 

trariam as propostas na próxima reunião. Quanto às datas, ficou recomendado 

que a pré-conferência será em outubro e a Conferência em novembro. Sra. 

Yolanda e outros conselheiros informaram que não receberam o e-mail com a ata, 

Sr. Cristiano explicou que um dos problemas é que o sistema de informática 

possui pouca capacidade de armazenamento e foram colocadas várias sugestões, 

como solicitar aumento da capacidade, opções de aviso de recebimento - o que 

lotaria a capacidade mais rapidamente -, utilizar o Outlook, que apresenta outros 

problemas. Em seguida, Sra. Marília perguntou quais as secretarias que 

participam do Comvida. Sr. Cristiano leu e disse que são 8 e relatou que sempre 

conversa com seu suplente para dividirem as demandas, uma sugestão para 

outras secretarias. Quanto à Polícia Ambiental, Sra. Marília concluiu que os 

animais que interessam a eles são os silvestres e exóticos. Sra. Denise deu como 

exemplo o Conselho de Cultura, que também se esvaziava ao final. Sra. Marília 

ressaltou que o comparecimento das ONGs também está defasado, é preciso 

fazer algo para reavivar. Se fosse virtual, a participação seria maior, propôs mais 

divulgação. Sra. Denise disse que esse foi o motivo de já trazer nessa assembléia 

de maio, e para que tenham mais tempo para preparar a pré e a Conferência. Sr. 

Cesar sugeriu preparar pautas com pessoas que agreguem informações, como 

comportamento felino e leishmaniose, nem todos concordaram. Sra. Márcia Lenah 



sugeriu iniciar o assunto que será tratado na assembleia pela rede virtual. Quanto 

à confecção de faixas, Sr. Cristiano informou que a CET precisa autorizar os 

locais, a Secretaria de Comunicação - SECOM elabora a arte e Sra. Gislaine 

completou dizendo que são eles que aprovam, devido à inclusão do logo da 

prefeitura. Não havendo nada mais a ser tratado, a presidente agradeceu a 

presença de todos e encerrou a assembleia. Para a lavratura da presente ata, 

composta por duas páginas, que, lida e achada exata, vai assinada por mim,                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sandra Cunha dos Santos e pela presidente Denise Rosas Augusto. 

 

 

 

Denise Rosas Augusto    Sandra Cunha dos Santos  

Presidente      Secretária 

 


