
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - COMVIDA

ATA DA 29ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas
e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 29ª. 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 28ª. Assembleia Ordinária - triênio
2015/2018. 2 – Organização das Pré-Conferências; 3 – Comunicados da Secretaria; 4
- Assuntos Gerais. Presentes: Srs.(as) Cesar Alves Malaco (SEMAM), Roberto Antônio
da Silva Oliveira (SEFIN), Cristiano Silva Souza (SMS), Nilson da Silva Andrade e
Marcio  Fernando  Cruz  (SESEG),  Marília  Asevedo  Moreira  (DVA),  Denise  Rosas
Augusto (DVA),  Maria Aparecida Ribeiro de Souza (MAPAN),  Agar  C.  A.  de Perez
(CRMV).  Justificadas:  SEDUC, SETUR.  Convidados:  Srs.(as)  Marcos Libório,  Éder
Santana, Alex Sandro L. S. Ribeiro, Glaucia Reis (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. Iniciou o assunto seguinte, levantando os locais das reuniões, que ainda
estavam sendo confirmados. Perguntou quem estará presente nas pré-conferências,
Sra. Marília ressaltou a importância de que todos os conselheiros estejam presentes e
tragam  pessoas  da  comunidade  para  participarem.  Sr.  Éder  ressaltou  que  os
conselheiros podem apoiar, mas a obrigação é da comunidade.  Sobre as faixas a
serem confeccionadas, conversarão com possíveis patrocinadores. Nelas constarão o
tema  –  “Diversidade  animal  –  respeito  e  dignidade”  -,  o  local  e  a  data  da  pré-
conferência daquela região, e o horário, 19h para todas, com os logos dos apoios. A
secretária informou que a primeira publicação deve ser o decreto do prefeito,  para
instalação da conferência. Em seguida, o regimento é definido pelo conselho, com os
locais e datas das pré-conferências e também publicado no Diário Oficial.  Sobre a
divulgação, Sr. Cesar se dispôs a elaborar um release e banner digital com Sr. Marcus
Neves – DEPCAM - para enviarem aos jornais e redes sociais e sugeriu cartazes A3
para  fixar  nos  locais  que  apoiarem,  Sociedades  de  Melhoramentos,  secretarias
municipais  e  que  sejam  colocadas  faixas  também  nos  castramóveis.  Sra.  Marília
destacou a importância da divulgação boca a boca e Sra. Agar concordou, dizendo
que é importante motivar as pessoas. Quanto ao artigo 9º, ficou decidido que não será
modificado, permanecendo com o mesmo número de delegados. Sr. Éder lembrou que
a questão do transporte de carga viva fez com que várias pessoas despertassem para
a proteção animal, e este é o motivo de Sra. Leila não estar presente nessa reunião,
por estar acompanhando a votação em São Paulo. Sr. Alex lembrou que há um debate
sobre o fechamento do zoológico e Sra. Marília disse que é importante dar qualidade
de vida aos animais, pois os locais que os expõem não acabarão de uma hora para
outra.  Sr.  Alex  ressaltou  a  importância  desses  locais,  pois  ajudam  espécies
ameaçadas de extinção a se reproduzirem e se dispôs a explanar sobre o assunto na
próxima reunião. Sra. Maria Aparecida opinou que não devem ser colocados animais
que teriam condições de viver em seu habitat natural. Sr. Éder esclareceu que o tema
é polêmico, que todos podem se posicionar e que os equipamentos têm apoio dessa
administração.  Destacou que o expositor,  palestrante apresenta os elementos para
que  o  Comvida  levante  seus  argumentos  e  que  haja  respeito  quanto  às  opiniões
diferentes.  Em Comunicados da Secretaria,  foi  apresentada a resposta  da Sedurb
quanto  à  área  habitada  pelos  jacarés  de  papo  amarelo,  pertencente  à  União  e  à
Ultragaz.  Sr.  Luiz  Otávio,  em  sua  explanação,  citou  a  Ultracargo,  o  que  será
confirmado,  e  foi  sugerido  que estas  entidades sejam convidadas para  a  próxima
reunião. A presidente pediu que seja reiterado o ofício para buscar informações sobre



a  verba  paga  pelo  clip produzido  no  Aquário.  Quanto  à  verba,  Sr.  Roberto/Sefin
explicou que o Fubem tem um código e que os eventos podem ser direcionados a ele.
Sra. Denise perguntou se o Cãominhada também poderia e Sr. Éder explicou que é
um evento  particular,  mas que  pode ser  solicitada  a  A Tribuna  a  doação  de  uma
porcentagem. O Secretário Marcos Libório adentrou a reunião e sugeriu a utilização da
coluna sobre animais na TV Tribuna, às quintas-feiras, um espaço de duas vias, para a
causa e questão comercial. Em Assuntos Gerais, Sra. Maria Aparecida apresentou 2
casos  de  animais  que  não  conseguiram  ser  atendidos  na  Codevida  por  não
conseguirem agendar por telefone. Sr. Cesar explicou que a Codevida funciona das 7h
às 17h, que estavam com problemas essa semana e que o agendamento voltará a ser
feito  presencialmente e  por  telefone.  Sr.  Cristiano ressaltou que é  preciso  sempre
atualizar as informações na internet. O Secretário destacou que é preciso evidenciar
que a Codevida não é uma ONG e o Secretário solicitou enviar um ofício à Secom
para que destaque as atribuições dessa coordenadoria nos canais de comunicação.
Sobre as fiscalizações, disse que são atribuições da Semam com a Guarda Municipal
e  Sr.  Nilson  respondeu  que  estão  firmes  e  atuantes  e  que  qualquer  necessidade
podem  ligar  no  153.   Sr.  Marcos  informou  que  a  Semam  está  viabilizando  a
transferência de 2 fiscais de postura para a Sefiva. Que desde o início de sua gestão,
há um ano e sete meses, há uma demanda sobre funcionários e que venceram por
persistência. Somando todos os afastamentos dos funcionários da Semam são 2400
dias, por isso é preciso celebrar as vitórias. Sr. Éder se reapresentou e informou que
retorna  à  Secretaria  como  chefe  do  Departamento  de  Parques.  Em  seguida,  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   


