
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - COMVIDA

ATA DA 32ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis
horas e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 32ª. Assembleia do
Conselho Municipal para Proteção à Vida Animal – COMVIDA – no auditório da
PRODESAN, sito à Praça dos Expedicionários, nº 10 – Santos – SP, com a
seguinte  Ordem  do  Dia:  1-  Leitura,  discussão  e  aprovação  da  Ata  da  31ª
Assembleia Ordinária - triênio 2015/2018; 2 – VI Conferência Municipal para
Proteção  e  Bem-estar  Animal  –  Resultados  da  1ª  pré-conferência  e
organização da 2ª pré-conferência – Zona Noroeste - e 3ª pré-conferência –
Zona Leste; 3 - Comunicados da Secretaria; 4 - Assuntos Gerais. Presentes, os
(as) Srs. (as): Roberto Antônio da Silva Oliveira (SEFIN), Cristiano Silva Souza
(SMS),  Dayse  Otero  (SETUR),  (SERIC),  Denise  Rosas  Augusto,  Marília
Asevedo  Moreira  (DVA),  Maria  Aparecida  Ribeiro  de  Souza  (Mapan),Luiz
Carlos Antunes. Justificadas: SEMAM, SEDUC. Convidados: Sr. Éder Santana
- Semam. A Presidente, Sra. Denise, cumprimentou os presentes e iniciou a
reunião perguntando se os conselheiros aprovavam a ata, com o que todos
concordaram. A conselheira da Seric explicou que sua aus^encia se deu por
estar  cedida  a  outra  secretaria.  Sra.  Marília  recomendou  que  todos  os
conselheiros participem das pré-conferências, tanto da Zona Noroeste, como
da Zona Leste, e avisarem os líderes que fazem eventos de castração. Sr. Éder
recomendou  ligarem  e  convidarem,  em  especial  os  da  Zona  Noroeste,
lembrando que os membros do Conselho representam um grupo, a conferência
é para os munícipes participarem e se apresentarem como novos conselheiros.
A secretária confirmou o endereço da conferência no cinema do Centro Cultural
na  Zona  Noroeste  e  que  se  a  Sra.  Leila  precisar,  haverá  equipamento
audiovisual  disponível  para  a  palestra.  Sra.  Dayse  sugeriu  faixas  nas
universidades, a presidente esclareceu que eles já recebem e-mails e possuem
representantes no Conselho. Sr. Éder relatou que a pré-conferência da Área
Continental teve resultados positivos, com boa participação da sociedade. Após
dialogarem, resolveram colocar as faixas 10 dias antes de cada evento. Sr. Luiz
se propôs a colocar cartazes impressos nos comércios da Zona Noroeste. Sra.
Marília disse para que as pessoas interessadas e que se conhecem passarem
a mensagem, o “boca a boca” é mais potente que os cartazes, Sr. Roberto
concordou.  Sr  Éder  reiterou  para  ligarem  para  as  pessoas  e  apoiou  a
colocação  dos  cartazes.  Sra.  Dayse  se  encarregou  de  ligar  para  as
universidades e Sra. Marília enfatizou para que todos façam publicidade. Em
Comunicados da Secretaria, os requerimentos da Câmara foram enviados por
e-mail. Em seguida, Sra. Maria Aparecida, em assuntos gerais, disse que pediu
ajuda para Sr. Furtado porque jogaram um animal do sexto andar de um prédio
e que ele lhe respondeu para ligar ao Sr. Éder, ela se incomodou porque este
não a atendeu. Sr. Éder explicou que estava fora do horário de expediente, e
que ela ligou no telefone particular, o cachorro estava sem vida e não seria
incumbência  de  sua  coordenadoria,  nesse  caso  o  tutor  que  precisa  ir  à
delegacia para as providências. Sra. Marília completou dizendo que as pessoas
acham que tudo é responsabilidade da prefeitura. Sra. Maria Aparecida disse
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que  pode  ser  julgado  como  maus  tratos.  Sr.  Éder  explicou  que  não  é  a
prefeitura  que  investiga  e  ela,  como  advogada,  sabe  disso.  Depois,  ela
perguntou sobre o carro da Codevida e ele explicou que é utilizado para as
finalidades  da  coordenadoria,  sempre  relacionadas  ao  bem-estar  animal,  e
complementou dizendo que os elogios nunca chegam, apenas as críticas. Sra.
Marília lembrou que trabalham em parceria, quando uma ONG ou a Codevida
não pode socorrer, a outra ajuda, em cooperação, e não criticando, apontando
falhas.  Devido  ao  assunto  já  ter  sido  resolvido  anteriormente  e  nao haver
outros a serem tratados, a Presidente encerrou a Assembleia, agradecendo a
presença de todos. Para a lavratura da presente Ata, que vai assinada por mim,
Sandra Cunha dos Santos ______________ e pela Presidente,  Sra. Denise
Rosas Augusto.

Denise Rosas Augusto
Presidente
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