
ATA DA 20ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA BIÊNIO 2015/2017 

REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e 

trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 20ª 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 19ª Assembleia Ordinária – biênio 2015/2017; 2 

- "Atuação do Instituto Gremar no Resgate e Reabilitação de Animais Marinhos na 

Baixada Santista" - Rosane Farah; 3 - VI Conferência Municipal de Proteção e 

Bem-estar da Vida Animal - organização; 4 - Comunicados da Secretaria; 5 – 

Assuntos Gerais. Conselheiros presentes: Cristiano Silva Souza/SMS; Gislaine 

Correa Soriano/SEDURB; Nilson da S. Andrade/SESEG; Marília Asevedo 

Moreira/DVA; Denise Rosas Augusto/DVA; Yolanda Vianna/Mapan; Dra. Agar 

Costa Alexandrino de Pérez/CRMVA; Mayla Magalhães de Oliveira Alcobaça – 

Unimonte discente. Convidados: Márcia Lenah. Justificaram: Cesar Alves 

Malaco/SEMAM; Nair Sissi – SEDUC; Roberto Antonio da Silva Oliveira/SEFIN; 

Rita Caramez/DVA; Luiz Biondi – Unimes/docente. Sra. Denise cumprimentou os 

presentes e iniciou a reunião convidando a palestrante a iniciar a apresentação. 

Sra. Rosane agradeceu e com auxílio de imagens mostrou o 1º local em que o 

GREMAR foi instalado, na Ilha dos Arvoredos, Guarujá. O ambiente era ótimo, 

mas a logística, complicada. Hoje, estão no CETAS Guarujá. Há também uma 

base de estabilização em Itanhaém, antes, alguns morriam no transporte até o 

Guarujá. A base será aberta ao público no dia 17 de setembro, incluindo ações de 

educação ambiental. Realizam monitoramento ambiental na costa, com resgate e 

reabilitação, grupo de prontidão de atendimento, cursos técnicos. Com patrocínio 

da Petrobras, realizam o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 

(PMP-BS), uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do 

licenciamento ambiental federal das atividades da PETROBRAS de produção e 

escoamento de petróleo e gás natural no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, 



conduzido pelo IBAMA. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis 

impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, 

tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do 

atendimento veterinário aos animais vivos debilitados e coleta dos mortos. Utilizam 

o sistema Simba - Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática, 

que organiza os dados de todos os projetos que monitoram as praias. Em dois 

anos coletaram 2245 animais, entre eles, aves, tartarugas, mamíferos, a maioria 

morta, mesmo com equipe 24 horas. A secretária Sandra perguntou sobre o 

aumento na frequência de mamíferos em nossa região, no ano passado, questão 

enviada ao Ibama, ela respondeu que, após examinados, verificaram que a 

maioria eram animais juvenis e  apresentavam  lixo no estômago. Relatou que, 

visando o bem-estar, o GREMAR procura manter os recintos de reabilitação o 

mais próximos do natural, para evitar estresse, pois o objetivo principal é que 

retornem ao mar. Explicou que encalham devido aos fenômenos El Niño e El Niña, 

deficiência nutricional, resíduos sólidos e de pesca, derramamento de óleo. 

Mostrou exemplos de lixos encontrados no trato digestivo, sendo a maioria 

plásticos moles, pois são confundidos com alimento. Dependendo da quantidade 

ingerida, não resistem durante o tratamento. Por meio da Educação Ambiental 

Marinha, procuram motivar a mudança de hábito quanto ao descarte de resíduos e 

informam como agir ao encontrar um animal debilitado. A recompensa, o presente, 

é o retorno dos animais reabilitados ao habitat natural. Indicou o site – 

www.gremar.org.br - e abriu para perguntas. Sra. Márcia Lenah perguntou quem 

os mantém e Sra. Rosane respondeu que atualmente são o projeto da Petrobras e 

parcerias com as Prefeituras. Também recebem doações e apoio de voluntários. 

Sra. Yolanda/Mapan perguntou sobre derramamento de óleo recente e ela 

respondeu que ainda não impactou a área da Baixada. Quanto aos objetos que 

caíram de contêineres do navio Log in Pantanal, ainda são encontrados. Sra. 

Marília perguntou sobre a maré vermelha na semana anterior e Sra. Rosane disse 

que não atingiu nossa área litorânea. Sra. Denise perguntou se possuem parceria 

com o Projeto Albatroz e ela confirmou que estão sempre em contato, inclusive 

com ações de Educação Ambiental. Sra. Marília/DVA perguntou se alguns não 

http://www.gremar.org.br/


conseguem voltar à natureza e ela respondeu que sim, como aves que não 

conseguem mais voar e são encaminhados a zoológicos, aquários, mas antes 

tentam de tudo para que se reabilitem e retornem ao mar. Também perguntou se o 

GREMAR pode ser visitado e ela respondeu que marcam visitas com pequenos 

grupos, de 15 a 20 pessoas, tanto em Guarujá como em Itanhaém. Sr. 

Cristiano/SMS, que atua na área da saúde humana, ressaltou que as pessoas só 

cuidam das questões relacionadas ao lixo e similares, após ficarem doentes. Sra. 

Rosane lembrou que é responsabilidade de todos. A presidente agradeceu a 

presença de Sra. Rosane Farah e de Sra. Andréa Maranho e entrará em contato 

para agendar uma visita com os conselheiros. Passando ao item seguinte, os 

conselheiros sugeriram como local a Prodesan, para a realização da Pré-

conferência, após a assembléia do Comvida, às 19h. Para a Conferência, a OAB 

ou o auditório de uma universidade, em um sábado pela manhã, de preferência no 

dia 11 de novembro, ou, ainda, no dia 28 de outubro.  O tema escolhido foi: A 

importância da educação para o fim da discriminação das espécies. Agradeceu a 

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

composta por três 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 


