
ATA DA 1ª. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA BIÊNIO 2015/2017 

REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quinze 

horas e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 1ª Assembleia 

Extraordinária 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 20ª Assembleia Ordinária – biênio 

2015/2017; 2 – Deliberação  para alteração da Lei nº 2.413 de 13 de julho de 2006 

– criação do Comvida; 3 - Deliberação para ampliação do mandato atual por 12 

meses; 4 - Comunicados da Secretaria; 5 – Assuntos Gerais. Conselheiros 

presentes: Roberto A. S. Oliveira /SEFIN; Gislaine Correa Soriano/SEDURB; 

Marília Asevedo Moreira/DVA; Denise Rosas Augusto/DVA; Yolanda 

Vianna/Mapan. Convidado: Marcio G. Paulo. Sra. Denise cumprimentou os 

presentes e iniciou a reunião convidando Sr. Marcio Paulo/Semam a explicitar os 

assuntos em pauta. Sr. Marcio explicou que, com intuito de modernizar o 

conselho, foram propostas modificações na legislação. O primeiro, quanto ao 

nome, mudando de proteção para defesa, permanecendo a mesma sigla, 

COMVIDA. Quanto à suplência, que os conselheiros suplentes nas reuniões, 

pertencentes ao mesmo segmento, possam substituir qualquer um dos titulares 

ausentes daquela categoria.  E terceiro, que o mandato atual seja estendido por 

um ano, para que tenham tempo hábil para a modificação da lei, discutida nas 

próximas reuniões, organização da VI Conferência e, principalmente, dêem uma 

nova roupagem ao Comvida. Sra. Denise colocou a importância de não trazerem 

denúncias às reuniões. Sra. Sandra lembrou que, desde a gestão anterior isso é 

explicado, mas as pessoas insistem. Sr. Marcio sugeriu utilizar a mídia em massa 

para a Conferência, e que sejam convidados entidades de bairro, de ensino. Sra. 

Denise lembrou que isso foi feito na última Conferência. Sr. Marcio solicitou ofício 

ao Depavi para que os coordenadores de parques que possuem animais sob suas 

tutelas sejam convidados a todas as assembleias do Comvida, pois a defesa deve 



se estender a todos os animais, não apenas os domésticos abandonados. Sra. 

Sandra sugeriu que façam reuniões nos parques e que os coordenadores 

apresentem seus trabalhos. Sra. Denise concordou e completou que a grande 

preocupação é a Codevida, mas o bem estar deve ser para todos os animais. Não 

se encontram animais como golfinhos e   macacos nas ruas, mas também 

merecem atenção. Sr. Marcio explicou que falta um corredor verde na cidade, para 

que animais silvestres possam se deslocar com segurança, o que existe atende 

apenas os pássaros. Informou que há legislação recente para que donos de áreas 

particulares justifiquem, obtenham autorização e compensem a derrubada de 

árvores. As três deliberações foram aprovadas pelos conselheiros presentes por 

unanimidade. Na próxima assembléia, em 10 de outubro, é preciso que todos os 

segmentos se apresentem. Sr. Roberto/Sefin perguntou  se haverá alteração da 

composição, pois há secretarias que nunca se apresentaram. Sr. Marcio 

confirmou, serão escolhidas secretarias mais próximas e interessadas na causa 

animal. Sra. Marília completou que é preciso ser favorável à causa, gostar da 

defesa animal e ter tempo para comparecer às reuniões. Na próxima reunião será 

debatida essa nova formatação e a conferência será adiada. Sr. Marcio sugeriu 

convidar a representação da secretaria de meio ambiente estadual. Informou que 

Sra. Leila proferirá palestra na FIESP, dia 5 de outubro, às 14h, para políticos do 

estado e que é importante o conselho participar. Sra. Denise e Sra. Marília 

confirmaram as presenças no evento. Nada mais havendo a ser tratado, a 

presidente 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 


