
ATA DA 10ª. ASSEMBLEIA DO BIÊNIO 2019/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL 

PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - COMVIDA. 

18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, realizou-se a 10ª. Assembleia Geral Ordinária do biênio 

2019/2020 do Conselho Municipal para Proteção à Vida Animal – COMVIDA, no Auditório 

do Aquário Municipal de Santos, à Av. Bartolomeu de Gusmão s/nº. – Ponta da Praia – 

Santos/SP., com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 

9ª. Assembleia Geral Ordinária. 2 – Palestra - Bióloga Cibele. 3 – Assuntos Gerais. 

Conselheiros presentes: Srs.(as). Andréa Vieira Setúbal – Presidente do Conselho – 

SEMAM, Mauricio Chabelman - SEDURB, Jeane - SEFIN, Cristiano Silva Souza - SMS, 

Nadir Pereira Christo Coscia – DVA, Aline Felippe Pasquino - UNIP. Justificou ausência: 

Daniela Tineo - SETUR. Ausentes: SEDS, SEDUC, SESEG, UNISANTOS, Rita Caramez, 

Maria Regina C. Mobrizi, Bruno Matsumoto Ruiz, Erika Conzo Rios, José Roberto Castro 

Santos – (DVA), Agar C. A. de Perez – (CRMV), João Alberto Paschoa dos Santos – 

(Conselho de Biologia), André Luiz R. P. Alves – (DROGAVET – Empresas), Anna 

Carolina Sposito Cortez (UNIP – Discente), Ednaldo Ferreira da S. Filho (UNISANTOS – 

Discente), Cap. Wilson Vaccaro Moraes (Bombeiros), Ricardo Bussotti Nogueira (Polícia 

Ambiental). Convidados: Srs.(as). Cibele e Karoline Fernandes – (ORQUIDÁRIO). A 

Presidente Sra. Andréa iniciou a reunião cumprimentando os presentes. Em seguida, 

passou ao item 1, perguntou se os Conselheiros concordavam com a redação da Ata, 

todos responderam que sim e a consideraram aprovada. No item 2, Sra. Cibele efetuou 

apresentação das atividades de Educação Ambiental desenvolvidas no Orquidário. 

Informou que esta foi iniciada em 1989, tendo por missão sensibilizar as pessoas quanto 

ao valor do meio ambiente proporcionando o desenvolvimento pessoal e social, além de 

contribuir para a mudança de pensamentos. Participou que também é aplicada no Jardim 

Sensorial (atração com borboletas), na Trilha do Mel (Programa Abelha Silvestre) que 

contém oito colmeias, no Espaço Criativo (biblioteca, roda para contos de histórias e 

várias brincadeiras com musicais), no Espaço de plantas que contam a História do 

Brasil  (onde há plantas como pau-brasil, café, cacau, urucum), no Playground  (com 

inserções de placas ilustrando os animais da Mata Atlântica), no Mini Museu (com temática 

educativa), na Ideias Verdes (na qual o vencedor de um concurso apresenta como surgiu 

esta ideia), no Simpósio para Universitários, no Projeto ECOPARQUE, nas atividades das 

Visitas Noturnas (monitoradas), Cursos de férias (em grupos), nos Word Café (onde 

ocorrem perguntas e respostas voltadas ao meio ambiente). Informou que a equipe de 



Educação Ambiental participa de simpósios, eventos e capacitação. Participou que há o 

programa para adultos com deficiências (visual, autismo, síndrome de down, etc.) e o 

Projeto Adote um Livro (com 03 espaços no parque, Oficinas de Reutilização, as 

Monitorias (manhã e tarde) que ocorrem no período letivo das escolas. Informou que as 

divulgações das atividades de Educação Ambiental no Parque são através do faceboock, 

no próprio parque e pela parte de comunicação da Secretaria. Findando a apresentação 

foram abertas as perguntas. A Presidente perguntou qual o apoio que o COMVIDA poderá 

dar à Educação Ambiental do Orquidário. Esta respondeu que no suporte de campanhas 

publicitárias para que não se comprem animais (principalmente os silvestres) e sim, que 

adotem animais domésticos que precisam de adoção. Sr. Cristiano concordou e informou 

que a população precisa de uma maior conscientização. Sra. Aline ratificou que tem que 

ter-se preocupação com a fauna silvestre. No item 3. a Presidente informou sobre 

devolutiva da SEMAM ao oficio nº. 005/2019 enviado pelo COMVIDA, o qual será 

encaminhado por e-mail aos conselheiros. Sr. Cristiano participou sobre a questão da 

alimentação dada aos animais pela população no município de Santos e propôs que seja 

feita uma maior divulgação sobre esta questão para a população. Nada mais havendo a 

ser tratado, a Sra. Presidente encerrou a Assembleia, agradecendo a presença de todos, 

para a lavratura da presente Ata, que vai assinada por mim, Glaucia Santos dos 

Reis                                          e pela Sra. Presidente. 

 

 
 

ANDRÉA VIEIRA SETUBAL 
Presidente 
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