
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - COMVIDA

ATA DA 28ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018

REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2018

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e

trinta  minutos,  em  segunda  chamada,  realizou-se  a  28ª.  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 27ª. Assembleia Ordinária - triênio

2015/2018.  2  –  Criação  da  Comissão  Organizadora  e  do  Tema  da  Conferência

Municipal para Proteção e Bem-Estar Animal;  3 – Comunicados da Secretaria;  4 -

Assuntos Gerais.  Presentes:  Sras.  Luciane São Marcos (SEDUC),  Marília  Asevedo

Moreira  (DVA),  Denise  Rosas  Augusto  (DVA),  Dayse  Guimarães  Otero  Rodrigues

(SETUR), Yolanda Maria Vianna (MAPAN), Agar C. A. de Perez (CRMV), Srs. Cesar

Alves  Malaco  (SEMAM),  Roberto  Antônio  da  Silva  Oliveira  (SEFIN),  Laerte  Souza

(SMS), Nilson da Silva Andrade e Marcio Fernando Cruz (SESEG), Sgto. PM Adriano

Camelo Ávila.  Convidados: Srs. Marcio Gonçalves Paulo e Sr.  Luiz Otávio Almeida

Castro (SEMAM). 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.  Com a presença de Sr.  Luiz

Otávio, Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental da Semam, a presidente inverteu

a pauta e o convidou para esclarecer sobre a questão dos jacarés de papo amarelo

que habitam a lagoa próxima à área portuária. Ele mostrou fotos aéreas e explicou que

se divide em 3 lotes,  cujos  responsáveis  são a  União,  a  Ultracargo e  a Ultragaz.

Monitorados pela Tequimar, a pedido da Ultracargo, observaram presença em todas as

campanhas, chegando ao número de 43 indivíduos em uma delas. Mostrou o caminho

utilizado  para  se  deslocarem  da  lagoa  ao  estuário,  onde  se  alimentam.  Não

observaram sinais de caça ou de animais mortos ou feridos. Haverá obras em breve

no local,  e a COMAIV - Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança, solicitou à

Ultragaz  que  providencie  uma  passagem  fauna  por  baixo  da  estrada,  o  que  foi

reforçado no licenciamento da SEMAM. Informou que a Codesp pretende transformar

a área arborizada em pátio pulmão para os caminhões. Sra. Marília informou que o

vereador Benedito Furtado marcará reunião com o Ministério Público para que não

realizem essa obra e para todos ficarem atentos a fim de que não façam em surdina,

cobrando logo reuniões com os responsáveis pelos terrenos. Sr. Marcio Paulo atentou

que, se farão passagem fauna,  reconhecem que há animais de ambos os lados e



ressaltou que o rio  está assoreado.  Sr.  Luiz  Otávio disse que o Programa Santos

Novos Tempos também fará obras na área, como a colocação de bomba d’água no rio

e  recomendou  que  o  Comvida  solicite  vistas  dos  processos  sobre  Impacto  de

Vizinhança,  e  também  à  Codesp,  SPU  e  Ultragaz,  sobre  dados  referentes  ao

reflorestamento e às obras. Os conselheiros determinaram enviar ofício, em primeiro

lugar,  à Sedurb,  para obterem informações sobre quais são os lotes e projetos no

quadrilátero entre Terminal Ultracargo e Rio Lenheiros e Av. Bandeirantes e Av. Engº.

Augusto Barata. A presidente agradeceu ao Sr.  Luiz Otávio e passou ao item 2. A

presidente ressaltou a importância do Conselho incluir todos os animais, não apenas

cães e gatos, mas também os que habitam a cidade e os parques e os que transitam

em  nosso  território,  como  os  bois  transportados  ao  porto.  A  secretária  sugeriu

“Diversidade Animal” e definiram que o tema da Conferência será “Diversidade Animal

– Respeito e Dignidade”. Sr. Laerte e Sra. Marília comentaram que têm percebido o

aumento da avifauna na cidade, o que reflete a melhora ambiental no município. Em

seguida, escolheram os integrantes da Comissão Organizadora: Sra. Denise, Marília,

Yolanda e Dayse, Sr. Cesar se dispôs a apoiar e marcaram reunião para 26 de junho,

às 16h, na Semam. Quanto aos locais e datas, na assembleia de maio definiram que a

1ª  Pré-conferência  será  em  Caruara,  na  Sociedade  de  Melhoramentos,  no  dia

15/08/18,  às 19 horas;  a  2ª,  na  Zona Noroeste,  na U.M.E.  Profa.  Cely  de Moura

Negrine – Jardim Castelo, no dia  11/09/18, às 19 horas;  a 3ª,  na Zona Leste, dia

25/09/18, às 19 horas e a VI Conferência será realizada no dia 10/11/18 (sábado) na

parte da manhã.  Quanto ao local para a Pré-conferência, na Zona Leste, e para a

Conferência, Sr. Marcio Paulo sugeriu o auditório do Corpo de Bombeiros e o Sargento

Ávila disse que basta enviar  um ofício ao capitão Wilson Vaccaro,  informou que o

auditório comporta 80 pessoas. A comissão levantará os custos para a confecção de

40  faixas  -  10  para  cada  encontro  -  e  outros  meios  de divulgação.  Em Assuntos

Gerais, a presidente informou sobre a resposta ao ofício enviado à Semam a respeito

do clip realizado no Aquário e ficou estabelecido o envio de um ofício à Secretaria de

Governo para que informem o destino do pagamento dessa produção com a Santos

Film Commission, sugerindo que seja destinado ao bem-estar dos animais, por meio

do  Fubem.  A seguir,  a  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  encerrou  a

Assembleia.  Para  a  lavratura  da presente  Ata,  que vai  assinada por  mim,  Sandra

Cunha dos Santos ______________ e pela Presidente Denise Rosas Augusto.

           Denise Rosas Augusto

             Presidente
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