
ATA DA 22ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA BIÊNIO 2015/2017 

REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e 

trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 22ª 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 21ª 

Assembleia Ordinária – biênio 2015/2017; 2 – Atualização da legislação do Comvida; 3 

- Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Conselheiros presentes: Roberto 

Antonio da Silva Oliveira/SEFIN; Dayse Guimarães Otero Rodrigues e Adriana de Almeida 

Couto /SETUR; Marília Asevedo Moreira/DVA; Denise Rosas Augusto/DVA. Convidados: 

Marcio Gonçalves Paulo/SEMAM; Justificaram: Cesar Alves Malaco/SEMAM; Greicilene 

Pedro/SEDURB. Sra. Denise cumprimentou os presentes e iniciou a reunião  perguntando 

se todos aprovavam a ata enviada por e-mail para leitura prévia e todos concordaram. Em 

seguida, a presidente passou a palavra ao Sr. Marcio Paulo, Chefe de Departamento dos 

Parques e assessor do gabinete da Semam, que continuou a revisão do Regimento 

Interno, a fim de modernizar o Comvida.  Reiniciou no Artigo 28. do Capítulo VII - Do 

Cadastramento de Entidades e Aprovação de Projetos  - e perguntou se tem acontecido, 

Sr. Roberto respondeu que as Câmaras Setoriais – passando a se chamar Comissões 

Técnicas após essa revisão – não tem funcionado. Perguntou quais as ONGs 

participantes, Sra. Denise disse que DVA e MAPAN, a secretária acrescentou a 

informação que a Ong IMA, Instituto Mar Azul, também. Sra. Leila questionou essa 

participação por não ser direcionada à causa animal. A secretária lembrou que no caso 

dessa Ong seriam os animais marinhos e ela respondeu que  não  tem conhecimento 

dessa função na Ong IMA, mas, sim, de limpeza de praias não associado à causa animal. 

Sr. Marcio ressaltou que uma das intenções da modernização do Comvida é ampliar os 

objetivos para todos os animais. Em relação aos projetos aprovados pelo Fubem, o 

Comvida oficiará o Fundo para que apresentem as prestações de contas de 2015 e 2016. 

No Capítulo VIII, Atribuições do Presidente, Sr. Marcio destacou a importância do 

Presidente se fazer presente, não se referindo à pessoa de Sra. Denise, divulgar o 

Conselho, participar de Audiências Públicas e exemplificou a atuação  do presidente 

Ademar Salgosa do Comdema, que participa de diversos eventos e reuniões, divulgando 

também sua função de presidente do Conselho. Sr. Roberto também exemplificou  com 



ações  da Sefin, que realiza Audiências Públicas sobre o orçamento. Sr. Marcio Paulo 

perguntou quais são os recursos do Comvida e a presidente respondeu que não há. Sr. 

Roberto falou que estão na secretaria  da Semam e que tem conhecimento de destinação 

de verba de vereador ao conselho Consea, via gabinete da Secid, e que ainda há prazo 

esse ano para falar com Sr. Benedito Furtado e outros vereadores para fazerem o mesmo 

em relação ao Comvida. Sr. Marcio solicitou a ele para verificar o trâmite. No Capítulo XII 

– Das alterações e emendas – Sr. Marcio verificou que seu trabalho deveria estar sendo 

feito pelo próprio Conselho, com parecer da Câmara de Legislação. Quanto ao Parágrafo 

Único, “as matérias serão consideradas aprovadas se  receberem voto favorável de pelo 

menos 2/3 dos conselheiros presentes”. Sendo assim, fica registrado que as deliberações 

foram aprovadas por unanimidade. Sr. Marcio Paulo informou que enviará as 

modificações por e-mail e, após a aprovação do Conselho, a minuta será enviada à GPM 

para aprovação e publicado no Diário Oficial. Depois serão feitas as pré-conferências e a 

Conferência Municipal. Sr. Roberto falou que as secretarias indicam seus representantes 

por meio de ofício e a secretária informou que estão prontos desde o início do ano. 

Analisaram as secretarias participantes e substituíram SEDURB por SEAS. Em seguida, a 

presidente convidou Sra. Leila para apresentar dois projetos. Ela agradeceu e iniciou 

relatando sobre o MERA – Minha Escola Respeita os Animais -, projeto educativo 

direcionado aos professores das crianças dos 5ºs anos, com tema a favor do bem-estar 

animal e contra maus tratos e violência, já na Seduc para estudo de implantação. Nele, os 

alunos irão elaborar folderes a serem distribuídos. O projeto dará certificado à escola. O 

2º projeto, castração gratuita de fêmeas, é baseado no projeto americano Spay Day, que 

acontece na última 3ª feira de fevereiro. Adaptado ao Brasil, a proposta seria de uma 

semana, Spay Week, para cadelas e gatas, com clínicas que aceitarem participar, com 

valor menor, ampliando para São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Informou que no 

Guarujá há 150 casos oficiais de Leishmaniose e pediu que fosse divulgado aos 

veterinários. Sr. Marcio sugeriu chamar o Conselho de Veterinária e Sra. Leila disse que 

opta por veterinários que tenham o mínimo de experiência.  Sra. Dayse disse que o foco 

das ações estão no curativo e não no preventivo, não vê campanha para que não 

abandonem. Sra. Leila não concordou, lembrou que há campanhas nos ônibus, com 

verba do vereador Benedito Furtado. Falar para não abandonar não adianta, é preciso 

criar ações para as pessoas criarem vínculo com os animais. Ressaltou que todo projeto 

educativo é preventivo e um meio é associar os sentimentos dos animais aos dos 

humanos. Sr. Roberto parabenizou-a e disse que projetos com crianças são 



fundamentais. Entre os Comunicados da Secretaria, a secretária leu requerimentos 

enviados pelo vereador Benedito Furtado, com ciência ao Comvida. Em Assuntos Gerais, 

não houve manifestação. 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 


