
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - COMVIDA

ATA DA 30ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas
e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 30ª. 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 29ª. Assembleia Ordinária - triênio
2015/2018. 2 – VI Conferência Municipal  para Proteção e Bem-Estar Animal e pré-
conferências  –  Diálogo sobre  a  organização;  3  –  Comunicados  da  Secretaria;  4  -
Assuntos Gerais. Presentes: Roberto Antônio da Silva Oliveira (SEFIN), Luciane São
Marcos  (SEDUC),  Cristiano  Silva  Souza  (SMS),  Denise  Rosas  Augusto  (DVA),  1º
Tenente PM Marcus Vinícius Donato (Polícia Ambiental). Justificadas: SEMAM, Marília
Asevedo Moreira (DVA), Yolanda Vianna (MAPAN). Convidados: Sr. Éder Santana. A
Presidente, Sra. Denise, cumprimentou os presentes e iniciou a reunião com o item 2,
pois não houve quorum para aprovação da ata. As datas das pré-conferências serão
marcadas com mais proximidade entre elas, para aumentar a motivação. Os presentes
resolveram pelas seguintes datas: 25 de setembro – Escola Judoca Ricardo Sampaio
Cardoso – Caruara – Área Continental; 16 de outubro - UME Celi de Moura Negrini –
Zona Noroeste; 30 de outubro – Estação da Cidadania – Zona Leste. Sempre às 19h.
Essas propostas serão enviadas por e-mail para aprovação virtual e em seguida, após
o decreto ser publicado, integrarão o regimento da VI Conferência. A Conferência foi
confirmada no dia 10 de novembro, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de
Santos, no período das 9h às 13h.  Sra. Luciane/SEDUC confirmará as datas com as
escolas  e  a  secretária  Sandra  com a Estação  da  Cidadania.  Sobre  a  divulgação,
entrarão  em  contato  com  Sra.  Marília  para  se  informarem  sobre  os  contatos  de
patrocinadores para faixas a serem colocadas nas ruas da cidade. Quanto aos jornais
e redes sociais, Sr. Éder/SEMAM conversará com Sr. Cesar e Sr. Marcus Neves para
elaboração de banner  virtual  e  envio  aos divulgadores.  Caso os  conselheiros  não
aprovem ou não respondam virtualmente, poderão ser convocados para Assembleia
Extraordinária. Entre os Comunicados da Secretaria, foi informado o envio de ofício à
Ultracargo  solicitando  informações  sobre  a  área  onde  vivem  os  jacarés  de  papo
amarelo,  aguardando  a  resposta.  O  1º  Tenente  Marcus  Vinícius  informou  que,
dependendo da resposta, podem entrar em contato com a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Ibama para dialogarem e encontrarem a melhor solução. Em Assuntos
Gerais, Sr. Cristiano/SMS informou as datas de vacinação, ressaltando que é realizada
para os munícipes de Santos: 18 e 25 de agosto e 1º e 15 de setembro, das 9h às
16h, em diversos postos na cidade. De 2ª à 6ª, das 9h às 16h, no estacionamento da
sede. Lembrou que os gatos também devem ser vacinados e que em outras cidades
tem  ocorrido  transmissão  por  morcegos.  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   
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