
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA 
ATA DA 26ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018

REALIZADA EM 11 DE ABRIL 2018.

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta

minutos,  em  segunda  chamada,  realizou-se  a  26ª.  Assembleia  Ordinária  do  Biênio

2015/2018 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 24ª. Assembleia

Ordinária  -  triênio  2015/2018.  2  -  Regimento  Interno  -  Deliberação  por  resolução  do

COMVIDA. 3 - Fiscalização de maus tratos a animais no Município de Santos  -  Sr. Cesar

Alves  Malaco;  4  –  Comunicados da  Secretaria.  5  -  Assuntos  Gerais.  Presentes:  Sra.

Denise Rosas Augusto (Presidente do COMVIDA), Sra. Marília Asevedo Moreira (DVA),

Sra.  Yolanda Maria  Vianna (MAPAN),  Sr.  Cesar  Alves Malaco (SEMAM).  Convidados:

Sras. Dafne Pedro Jauni (VOXVEGAN), Márcia Gonçalves, Isabel de Almeida Camparini e

Amanda Claudine Viana (munícipes), Srs. Filippe Barreto Arosa e Ricardo Antônio Nunes

Neto (munícipes). A Presidente cumprimentou os presentes e passou para o item 1 no

qual  informou  que  a  Ata  será  aprovada  na  próxima reunião.  No  item 2  o  Sr.  Cesar

informou que exerce a função de Chefe do Setor de Fiscalização da Vida Animal (SEFIVA)

na CODEVIDA porém não atua como fiscal, fez breve explanação sobre a função do setor

e esclareceu questões referentes aos acumuladores, denúncias vazias feitas através da

Ouvidora  (sem  documento  comprobatório  (fotos)),  exibiu  fotos  de  locais  autuados.

Informou  a  realização  de  forças  tarefas  em  conjunto  com  a  Polícia  Ambiental  e  a

Secretária Municipal  de Segurança. Findando a apresentação agradeceu ao Conselho

pelo  convite.  A Sra.  Marília  pontuou  que  quanto  aos  acumuladores  é  prioritário  que

tenham consciência da necessidade de se efetuar a castração em animais, para se ter

controle  populacional.  A Sra.  Yolanda informou que efetuou denúncia (fotos e vídeos)

ocorrida na rua Pindorama no início do ano porém, até o presente momento, não houve

vistoria por parte da SEFIVA. Comunicou que o setor está agindo de forma displicente

nesta questão. O Sr. Cesar informou que responderá a esta denúncia formalmente. Citou

que  a  Delegacia  Eletrônica  de  Proteção  (DEPA)  é  um  dos  meios  que  podem  ser

utilizados. O Sr. Fillipe perguntou sobre apreensões de cavalos e porcos. O Sr. Cesar

informou que na próxima semana está agendada força tarefa referente aos porcos e que

quanto aos cavalos é uma questão delicada pois quando retira-se o animal a prioridade é

o  seu  bem-estar.  Comunicou  da  necessidade  de  se  encontrar  abrigo  apropriado

(Santuário), relatou que medidas fiscalizatórias são efetuadas. A Sra. Marília reforçou que

solicitará  através  do  Conselho  envio  de  ofício  à  SEMAM  para  a  disponibilização  ao

CODEVIDA de  fiscal  com conhecimentos  em  bem-estar  à  vida  animal.  A Presidente

solicitou o envio de ofício a SEMAM, explicando qual o propósito da liberação para um

videoclipe  ocorrido  no  Aquário  no  período  noturno.  Não  houve  Comunicados  da

Secretaria. Em Assuntos Gerais a Presidente solicitou o envio de ofício parabenizando a



Câmara Municipal de Santos e o Vereador Benedito Furtado, quanto ao Projeto de Lei

que proíbe o tráfego na cidade de Santos do transporte de cargas vivas na área urbana e

de expansão urbana.  Parabenizou a equipe da CODEVIDA e sua Coordenadora pelo

empenho no trabalho desenvolvido na questão dos transportes de cargas vivas. Também

agradeceu às  Ongs DVA,  VOXVEGAN,  VIVA BICHO e demais  participantes.  Os Srs.

Fillipe e Ricardo apresentaram documento no qual relatam a presença de jacarés com até

2,50 metros, em uma lagoa (área da União) na Alemoa. Estes informaram que são jacarés

de papo amarelo, não se sabendo a quantidade que há no local. Comunicaram que o

local  é  margem da  Avenida  Augusto  Barata  (via  expressa)  na  qual  estão  instaladas

barracas de alimentação que atendem os caminhoneiros. A Sra.  Marília informou que

como primeiro passo será preciso saber de quem é essa área. O Sr. Ricardo perguntou se

a CODEVIDA tratará deste assunto. O Sr. Cesar informou que esta questão é pertinente à

Polícia  Ambiental,  pois são animais silvestres.  O Sr.  Ricardo espera uma mobilização

quanto a este fato. A Presidente comunicou que o documento entregue seguirá tramitação

após informações da área em que se encontram para se ter um melhor embasamento. A

Sra. Márcia informou sobre a proliferação dos gatos de rua. Informou sobre problemas em

castrar seus gatos. O Sr. Cesar informou que há 02 ônibus para castração (castramóvel)

mantendo 02 dias para castrações. Informou que a agenda é aberta todo dia 15 para a

realização de agendamentos. A Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a

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

dos Reis e pela Presidente Denise Rosas Augusto.

            

            Glaucia Santos dos Reis                                                Denise Rosas Augusto

                      Secretária                                                                      Presidente
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