
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - COMVIDA

ATA DA 31ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis
horas e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 31ª. 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 30ª.  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),  Dayse  G.  Otero  Rodrigues
(SETUR),  Denise  Rosas  Augusto  (DVA),  Marília  Asevedo  Moreira  (DVA),
Yolanda Vianna (MAPAN), Juliana Plácido Guimarães (Unimonte). Justificadas:
SEMAM,  Convidados:  Sr.  Éder  Santana,  Sra.  Leila  Abreu  –  SEMAM,  Sra.
Márcia  Gonçalves  -  munícipe.  A Presidente,  Sra.  Denise,  cumprimentou  os
presentes  e iniciou  a  reunião perguntando se  todos aprovavam a ata  e  os
conselheiros concordaram. Declarou que os conselheiros, conforme solicitado
na última reunião, aprovaram os locais e datas para as pré-conferências por e-
mail. Sra. Leila, coordenadora da Codevida, foi convidada para fazer a palestra
das pré-conferências e aceitou, ela disse que devem ampliar a visão do bem-
estar em relação a todos os animais e Sra. Marília sugeriu também incluir a
evolução  da  causa  animal  na  cidade.  Sr.  Éder  orientou  que  nas  pré-
conferências devem ser apresentadas propostas para o próximo biênio e que o
tema  abranja  a  análise  das  necessidades  e  Sra.  Dayse  concordou  que
esclarecer o que já foi conquistado fortalece o Conselho, incluindo os animais
domesticados e os silvestres. Sra. Leila disse que estuda sobre comportamento
animal e gostaria de basear as palestras sobre bem-estar em relação a todos
os animais. Sr. Éder sugeriu incluir a questão da carga viva de bois no porto e
Sra. Dayse disse que há várias universidades com professores e profissionais
que podem ser convidados e contribuírem. Sr.  Roberto disse que há pouco
tempo para que eles participem e a sugestão de Sr. Éder é importante para não
cair  no  esquecimento.  A  presidente  explicou  que  as  universidades  são
participantes  do  Conselho  e  receberão  a  comunicação  sobre  as  pré-
conferências e Conferência. A secretária leu a programação da V Conferência e
todos concordaram que  continue  igual.  Sobre  os  delegados,  decidiram que
será escolhido um para cada três presentes, além de mais um pela instalação
de pré-conferência. Para a divulgação, irão procurar apoiadores para quatro
faixas, pelo menos, além da divulgação nas redes sociais e jornais e um cartaz
para Whats App. Sobre a pré-conferência na Área Continental,  em Caruara,
concordaram em realizar carona solidária, com ponto de encontro no prédio da
Prodesan.  O  local  da  2ª  pré-conferência  mudou,  pois  a  escola  sugerida  é
infantil, não abre à noite e não tem mobiliário para adultos, por isso, será no
auditório do cinema do Centro Cultural da Zona Noroeste. Em Comunicados da
Secretaria, chegaram respostas do gabinete do prefeito quanto à Codevida e
estagiários,  lidos  pela  presidente  e  enviados  por  e-mail  e  a  resposta  da
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Ultracargo, quanto ao monitoramento de jacarés de papo-amarelo e avifauna,
explicando  que fazem relatórios  periódicos  e  encontraram 146  espécies  na
área. Sr. Éder disse que o Comvida pode pedir cópia dos protocolos citados.
Sra.  Márcia  perguntou se há monitoramento de segurança,  para o caso de
caçadores, responderam que não, mas trata-se de uma área particular, com
segurança do local.  Sra.  Dayse/Setur  disse  que apareceu um lagarto  onde
trabalha, no Valongo, parecido com jacaré pequeno e Sra. Leila disse que pela
descrição deve ser um Teiú. Em Assuntos Gerais, Sra. Márcia perguntou como
fazer o controle dos acumuladores e Sra. Leila disse que explicaria mais uma
vez que não é permitido entrar em casa particular e pegar os animais para
castrar, já foram oferecidas 50 castrações por mês para que Sra. Márcia os
leve à Codevida e ressaltou a importância de conversar com educação com as
pessoas,  pois  já  soube que ela  e  seus colegas  não  agem com cortesia  e
ameaçam. Como poder público, trabalha com o equilíbrio e a permissão do
dono do animal, com diálogo. Sra. Márcia perguntou qual a solução e Sra. Leila
disse que é castrar, como a Sra. Márcia fazia, mas foi informada que ela estava
levando animais de outras cidades, o que não é aceito. Sra. Márcia perguntou
sobre a solução para a doença dessas pessoas e Sra. Leila disse que é preciso
laudo, pode solicitar ao SUS, se a Codevida receber por eles, podem colaborar.
Sra. Márcia disse que as pessoas que estão aqui são pagas para isso e que a
justiça pode resolver. Sra. Leila disse que não vai atender pessoas que levam
animais de outra cidade na Codevida. Sra. Dayse deu um exemplo de solução,
se o animal for para a casa do vizinho, passa a ser de responsabilidade dele e
pode ser levado para ser castrado. Sra. Marília disse que é preciso pegar o
foco, não adianta brigar,  são necessárias mais pessoas fazendo em vez de
reclamando e, comparando com as cidades vizinhas, Santos está em melhor
situação. Sr.  Cristiano  disse  que  está  há  24  anos  na  prefeitura  e  nesse
conselho desde o início. As pessoas não têm condição e mesmo assim pegam
os animais para criar, eles dão crias e então abandonam os filhotes na porta
dos outros, sugeriu uma lei para que os animais, também de petshops, sejam
castrados, para o bem deles mesmos. Sra. Dayse disse a Sra. Marcia que cada
um tem seu limite e ela está fazendo o dela muito bem. Informaram que para
fazer  solicitação  aos  órgãos  da  prefeitura,  Sra.  Márcia  precisa  enviar  por
escrito, por meio da ouvidoria. 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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