
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - COMVIDA
ATA DA 27ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018

REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta

minutos,  em  segunda  chamada,  realizou-se  a  27ª.  Assembleia  Ordinária  do  Triênio

2015/2018 do CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA,

no auditório da PRODESAN – Progresso e Desenvolvimento de Santos S/A., sito à Praça

dos Expedicionários nº.  10 – Santos – SP.,  com a seguinte ordem do dia:  1 -  Leitura,

discussão  e  aprovação  da  Ata  da  26ª.  Assembleia  Ordinária  -  triênio  2015/2018.  2  –

Tratativas  para  as  Pré-Conferências  e  a  VI  Conferência  Municipal  do  COMVIDA.  3  –

Comunicados da Secretaria.  4  -  Assuntos  Gerais.  Presentes:  Srs.  Cesar  Alves Malaco

(SEMAM), Roberto Antônio da Silva Oliveira (SEFIN), Cristiano Silva Souza (SMS), Sras.

Marília  Asevedo Moreira  (DVA),  Denise Rosas Augusto (DVA),  Maria  Aparecida Ribeiro

Souza (DVA) e Dayse Guimarães Otero Rodrigues (SETUR). Justificaram: Sras. Yolanda

Maria Vianna (MAPAN) e Agar C. A. de Perez (CRMV). Convidados: Sr. Marcio Gonçalves

Paulo  (DEPAVI/SEMAM),  Sras.  Andreia  Vieira  Setubal  (CODEVIDA),  Leila  de  Abreu

(Coordenadora da CODEVIDA) e Dafne Pedro Jaune (VOX VEGAN), Sr. Filippe Barreto

Arosa  e  Sra.  Isabel  de  Almeida  Comparini  (munícipes).  A  Presidente  Sra.  Denise

cumprimentou os presentes e iniciou a reunião perguntando se todos aprovavam a  Ata

previamente  enviada  por  e-mail,  estes  dispensaram  sua  leitura  e  a  consideraram

aprovada. No item 2. os Conselheiros realizaram breve conversação sobre locais, datas e

horários das Pré-Conferências. Após, definiram da seguinte forma: 03 Pré – Conferências.

A 1ª. em Caruara na área continental (Sociedade de Melhoramentos) no dia 15/08/18 às

19 horas; a 2ª. na Zona Noroeste (U.M.E. Profa. Cely de Moura Negrine – Jardim Castelo)

no dia 11/09/18 às 19 horas; a 3ª. na Zona Leste (local a definir) dia 25/09/18 às 19 horas

e a VI Conferência será realizada no dia 10/11/18 (sábado) na parte da manhã  e a

escolha do local  foi na UNIMONTE. Tanto o Tema da Conferência quanto a criação da

Comissão Organizadora serão formadas na próxima reunião do COMVIDA. A Presidente

solicitou  à  secretária  da  SEACON  contatar  os  responsáveis  dos  locais  das  Pré-

Conferências e da Conferência para tratativas quanto à utilização do espaço. A Sra. Marília

informou que no Município de Santos há estrutura quanto ao bem-estar da vida animal.

Salientou que dentre as deliberações da V Conferência foram cumpridas a regularização

da Feira de Adoção e a Instalação da CODEVIDA da Zona Noroeste, porém não houve

realizações no tocante à Conscientização de Educação nas redes públicas de ensino, mais

espaços  como  a  da  Praça  do  Cães,  Plano  de  Enfrentamento  (para  participação  da

CODEVIDA  nas  ações  para  enfrentamentos  emergenciais  de  situações  de  risco

(enchentes, deslizamentos), melhorar e qualificar a fiscalização das denúncias de maus

tratos e cumprir a legislação vigente no que se refere à proibição de animais de grande

porte na área. Ressaltou que a Praça dos Cães se encontra em estado de abandono. A

Sra. Leila pediu um aparte informando que em dezembro/2017 foi entregue pela 2ª. vez na

Secretaria  de Educação (SEDUC) um projeto  afeto  ao tema descrito  pela  Sra.  Marília

(sendo efetuado quadrinhos de propaganda com tópicos deste) ficando acordado que no



início do ano letivo (2018), o projeto seria enviado pela SEDUC para todas as escolas

municipais.  A  Sra.  Leila  comunicou  que  na  data  de  hoje,  por  contato  telefônico,  a

Secretaria informou que 08 escolas estão interessadas pelo projeto. A Sra. Leila informou

que aguardará contato por e-mail com informações da relação das Escolas e da Direção. O

Sr.  Marcio  Paulo  informou  que  na  Praça  dos  Cães  poderá  ocorrer  uma  possível

intervenção para reparos. Quanto ao Plano de enfrentamento, a Sra. Leila comunicou que

este já foi entregue à Defesa Civil. Em Comunicados da Secretaria a Presidente informou

que foram enviados pela Câmara Municipal de Santos ofícios e requerimentos para ciência

do  CODEVIDA.  No  item Assuntos  Gerais  -  o  Sr.  Filippe  perguntou  se  os  convidados

recebem a convocação para as reuniões. A Presidente comunicou que a convocação é

enviada por e-mail aos Conselheiros e que os demais deverão acompanhar as publicações

de reuniões através do Diário  Oficial  do  município.  Esta  pontuou que na questão dos

jacarés (Alemoa) será aberta pauta específica na próxima reunião, na qual será convidado

o  Sr.  Luís  Otávio,  chefe  do  Setor  de  Licenciamento  Ambiental  (SELAN/SEMAM)  para

explicativos desta questão. Solicitou o envio de ofício à SEMAM requerendo informações

sobre as providências pertinentes ao bem-estar dos jacarés. A Sra. Andreia esclareceu aos

presentes  que  a  condição  para  que  um  empreendimento  se  estabeleça  no  local  em

questão  (Alemoa)  é  o  cumprimento  de  etapas,  para  que  o  local  seja  apropriável  aos

animais silvestres. A Sra. Maria Aparecida informou que estes estão sendo humanizados,

pois  as  pessoas  jogam  resto  de  alimentos  na  lagoa.  A  Sra.  Leila  participou  sobre

ocorrências de animais de produção no município de Santos em local clandestino. Citou

sobre  realização  da força  tarefa  decorrente  de  denúncia  em um abatedouro  (Vila  dos

Criadores), na qual foi constatada a presença de 60 animais suínos (porcos), 01 animal

bovino  (vaca),  01  bezerro  e  04  cabritas  prenhas.  Informou  sobre  o  levantamento  de

transporte em caminhão boiadeiro com valor estimado de R$ 2.500,00. Relatou que há

Santuários que após o recebimento não informam o destino destes (cavalos). Informou que

entrou  em  contato  com  um  Santuário  que  aceitou  receber  esses  animais,  porém  há

contribuição mensal de R$ 300,00 referente à alimentação. Finalizou que para se efetuar a

retirada dos animais (cavalos) há necessidade da contratação de transporte e manutenção

mensal para alimentação, serviços estes viabilizados através do município. Na questão dos

porcos,  informou que esta  continua sendo muito  complexa e que a  Coordenadoria  da

CODEVIDA continuará atuando na medida do possível.  O Sr.  Filippe informou que no

Poder Público há problemas de gestão, dificuldades de comunicação entre as Secretarias,

tornando  este  Poder  ausente  na  resolução  da  questão  dos  abatedouros  clandestinos.

Sugeriu que o assunto fosse levado diretamente ao Gabinete do Prefeito. O Sr. Cristiano

informou que o problema não é apenas o ente público, cabendo haver colaboração dos

munícipes. 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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