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CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA           
ATA DA 33ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018 

 
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e 
trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 33ª. 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 32ª Assembleia Ordinária - triênio 
2015/2018; 2 – VI Conferência Municipal para Proteção e Bem-estar Animal e pré-
conferências – Resultados; 3 - Comunicados da Secretaria; 4 - Assuntos Gerais. 
Presentes, os (as) Srs. (as): Cesar Malaco (SEMAM), Dayse Guimarães Otero 
Rodrigues (SETUR), Denise Rosas Augusto, Marília Asevedo Moreira (DVA), 
Agar Costa Alexandrino de Pérez (Conselho de Veterinária). Justificada: Yolanda 
Maria Vianna. Convidados: Andréa Setubal – (Semam), Luiz Carlos Antunes (DVA). A 
Presidente, Sra. Denise, cumprimentou os presentes e iniciou a reunião perguntando 
se os conselheiros aprovavam a ata, com o que todos concordaram. Iniciou o primeiro 
assunto relatando que essa é a primeira reunião após a conferência, pois a de 
novembro foi cancelada. Relatou que foram escolhidos os novos representantes do 
terceiro setor na VI Conferência, realizada no auditório do Orquidário, dia 10 de 
novembro, faltando completar o quadro com uma empresa, o Conselho de Veterinária, 
demais representantes da Unisantos, que enviou apenas o titular, 5 suplentes para o 
terceiro setor, sendo que um representante será enviado pela DVA, Sr. Luiz Carlos, 
presente hoje. Sra. Agar disse que o Conselho de Veterinária respondeu que enviará 
representante quando necessário. Sra. Marília lembrou que, além da importância de 
sua participação, o Conselho de Veterinária é integrante fixo, determinado por lei, e a 
Presidente solicitou que envie outro ofício mostrando a necessidade de ter sempre um 
representante nomeado. Em seguida, a Presidente leu as propostas aprovadas. Sra. 
Andréa leu a ata da conferência e corrigiu-a, pedindo para completar que CETAS 
refere-se a animais silvestres e que a região, na proposta quatro, seja completada com 
“município de Santos”, para evitar dúvidas. Sra. Marília solicitou que as propostas 
sejam enviadas aos conselheiros novos e a secretária disse que enviará com a lei e o 
regimento, assim que o decreto de nomeação seja  publicado. Sra. Marília propôs 
enviar as propostas a fim de aumentar a frequência, motivando todos a encontrarem 
soluções, e sendo esse o objetivo do biênio. Sra. Dayse disse que as Comissões 
Técnicas podem se reunir e Sra. Denise lembrou que tem havido poucos participantes 
até para a reunião ordinária. Resolveram organizar passo a passo como realizar os 
objetivos. Sra. Andréa sugeriu disparar ofícios a quem de direito e se a resposta for 
negativa, seguir por outro caminho. Sra. Marília disse que as câmeras citadas na 
proposta 1 serão monitoradas pela Guarda Municipal e podem marcar uma reunião 
com eles para definirem os melhores locais. A Presidente lembrou que, como em 
todos os anos, a próxima reunião será em fevereiro e em janeiro entrarão em recesso, 
aprovado por unanimidade. Sra. Dayse sugeriu organizar as propostas em ordem de 
prioridade, o que farão na primeira reunião, em fevereiro de 2019, quando também 
acontecerá a eleição do Presidente, do vice e a escolha dos componentes das 
comissões técnicas. As propostas serão enviadas anteriormente por e-mail e exibidas 
em datashow. A Presidente encerrou a Assembleia, agradecendo a presença dos 
conselheiros e convidados e desejou uma ótima passagem de ano a 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 


