
ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA DO BIÊNIO 2019/2020 DO CONSELHO

MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - COMVIDA, REALIZADA

EM 19 FEVEREIRO DE 2019.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às

dezesseis  horas  e  trinta  minutos,  em  segunda  chamada,  realizou-se  a  1ª

assembleia do biênio 2019/2020 do Conselho Municipal para Proteção à Vida

Animal  –  COMVIDA –  no  auditório  do  Orquidário  Municipal,  localizado  em

Santos, na Praça Washington s/n, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura,

discussão e aprovação das Atas da 24ª, 25ª, 29ª e 33ª Assembleias Ordinárias;

2 – Posse dos conselheiros - biênio 2019 – 2020; 3 – Eleição do presidente e

do vice-presidente do COMVIDA; 4 – Eleição dos membros das Comissões

Técnicas;  5  –  Ambulatório  Codevida  no  Jardim  Botânico  –  Operação  do

Equipamento; 6 - Comunicados da Secretaria; 7 – Assuntos Gerais. Presentes,

os conselheiros e convidados que assinam a lista de presença, foi iniciada a

assembleia presidida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Marcos

de Oliveira Libório, cabendo a mim, Sandra Cunha dos Santos, secretariar os

trabalhos; o senhor presidente agradeceu a presença de todos, ressaltando a

importância  da  participação,  o  que  bem  demonstra  o  compromisso  com  a

causa animal, esclarecendo que preside a assembleia diante da transição de

conselheiros, pois com a nova eleição o biênio anterior findou em dezembro de

2018, acreditando que o COMVIDA terá vida própria em relação à proteção e

bem-estar animal; a seguir sugeriu a inversão da pauta para primeiro dar posse

aos conselheiros e realizar a eleição do presidente e vice-presidente, o que foi

aceito  pelos  presentes.  Apresentando  o  decreto  de  nomeação  dos

conselheiros,  informou que houve inversão dos conselheiros  indicados pela

Secretaria de Meio Ambiente, que será objeto de nova publicação no Diário

Oficial, figurando a sra. Andréa Vieira Setúbal como titular e o sr. Cesar Malaco

como suplente, a partir de então, dando posse aos conselheiros. Realizada a

posse oficial dos conselheiros para o biênio 2019/2020, passou à eleição do

presidente  e  vice-presidente,  questionando  os  presentes  se  havia  alguma

indicação, momento em que a sra. Rita Caramez indicou a sra. Andréa Vieira

Setúbal para a presidência, que se apresentou aos conselheiros como sendo



fiscal ambiental, atualmente prestando serviços à Codevida, sempre atuando

na causa de proteção animal; sr. Éder mencionou a que sra. Marília Asevedo

poderia ser indicada vice-presidente, o que foi acatado pelos presentes, pois é

presidente  da  Ong  DVA,  com  atuação  na  causa  animal  há  muitos  anos,

inclusive  auxiliando  muitas  vezes  a  CODEVIDA;  realizada  a  votação,  por

aclamação, ambas foram eleitas, sra. Andrea Vieira Setúbal como presidente e

a sra. Marilia  Asevedo Moreira  como vice-presidente,  do COMVIDA, para o

biênio 2019/2020; o sr. secretário municipal agradeceu a participação de todos,

convidando  a  sra.  Andréa  para  assumir  os  trabalhos,  o  que  foi  realizado;

assumindo a presidência dos trabalhos, foi franqueada a palavra ao vereador

Benedito  Furtado,  que  sugeriu  que  a  eleição  dos  membros  das  comissões

técnicas  seja  realizada  na  próxima  assembleia,  para  que  os  conselheiros

tenham  tempo  de  conhecer  com  maior  profundidade  sobre  as

responsabilidades de cada e que, após leitura pela presidente dos temas das

respectivas comissões, colocou em votação o adiamento, tendo sido deliberado

por  unanimidade  que  tal  eleição  será  realizada  na  próxima assembleia;  sr.

Ronaldo solicitou mais informações sobre o COMVIDA, até porque a maioria

dos conselheiros empossados estão participando pela primeira vez; sr. Furtado

explicou que existe lei e decreto, momento em que a sra. presidente indicou a

necessidade de ser feita uma síntese sobre o conselho, dando a palavra ao

secretário  municipal,  sr.  Marcos Libório,  que explicou que o conselho é um

órgão  normativo,  consultivo  e  deliberativo,  além  de  outras  informações

relevantes,  ressaltando  que  toda  a  documentação,  legislação  e  atas  se

encontram disponíveis para consulta no portal  dos conselhos, na página da

prefeitura;  o  sr.  Furtado  sugeriu  marcar  uma  reunião  específica  para  que

discutam modernização e aprimoramento  da legislação municipal,  indicando

que seja realizada nas dependências da câmara municipal; sra. Dayse sugeriu

que fosse realizada na próxima reunião do COMVIDA; sra. Marilia defendeu

que primeiro seja realizada a eleição para as comissões; sr. Furtado disse que

nessa reunião que propôs levará minuta de projetos, após discussão com os

técnicos da SEMAM; os presentes concordaram com a sugestão, ratificando

que na próxima reunião será realizada a eleição para as comissões; passando

para o item 5 da pauta, foi concedida a palavra ao sr. Éder Santana, atual chefe

do Departamento de Parques e Defesa da Vida Animal - DEPAVI, integrante da



SEMAM, que primeiramente informou sobre a construção da nova unidade da

CODEVIDA, ambulatório animal da Zona Noroeste, localizado nos fundos do

Jardim  Botânico  Chico  Mendes,  faltando  detalhes  para  conclusão  da  obra;

nessa nova unidade serão realizados atendimento clínico e pequenas cirurgias

de cães e gatos dos moradores daquela região, entretanto, pela experiência

havida no último concurso para selecionar funcionários comprometidos com a

causa  animal,  conhecendo-se  da  dificuldade  orçamentária  para  novas

contratações,  diante  de  limite  prudencial  de  gastos  previsto  na  legislação

federal e ainda pela experiência na gestão de equipamentos de saúde humana,

inclusive relatando a inauguração da UPA da Zona Noroeste nesta semana, a

SEMAM passou  a  entender  que  o  ideal  é  a  gestão  do  novo  equipamento

através de organizações sociais - OS's, pessoas jurídicas sem fins lucrativos,

devidamente cadastradas na prefeitura, através da Comissão de Publicização,

prevista em lei,  escolhida através de processo licitatório; vários conselheiros

indagaram questões específicas, sendo sanadas todas as dúvidas pelo sr. Éder

e pelo Secretário do Meio Ambiente, Sr. Marcos Libório, assim como também

defendido pelo vereador Sr. Furtado; se manifestaram com questionamentos e

na mesma linha de análise a sra. Dayse, a sra. Jeane, sr. Ronaldo, sra. Rita e

sra.  Agar,  dentre  outros;  o  sr.  Éder  se  comprometeu  a  encaminhar  ao

COMVIDA o edital com as condições para contratação, assim que liberado pela

procuradoria e pelo gabinete do prefeito, para conhecimento, registrando que

sendo firmado o contrato, a feitura e eventual renovação somente ocorrerá se

atendidas as expectativas de bom atendimento; esclarecido que o tema em

discussão  é  para  aprovação  ou  não  do  direcionamento,  ou  seja,  se  o

COMVIDA autoriza  que se  realize  a  publicização para  administração dessa

nova unidade por organizações sociais - OS's; todos os procedimentos serão

públicos; colocado em votação, os presentes por unanimidade aprovaram a

publicização  do  ambulatório  animal  da  Zona  Noroeste,  para  que  seja

administrado e gerenciado por organização social; passando para o próximo

item da pauta, não havia qualquer comunicação pela secretaria; em assuntos

gerais  a  sra.  Agar  questionou  se  sua  entidade  poderia  indicar  pessoa  não

residente  na  cidade  para  seu  suplente;  sr.  Éder  esclareceu  que  não  há

restrição,  pois  a  previsão  regimental  é  que  as  entidades  indiquem

representantes, não existindo restrição para seu domicílio; sr. Furtado convidou



os  presentes  para  audiência  pública  designada  para  27  de  março  sobre

políticas de proteção e bem-estar animal, comprometendo-se a encaminhar os

detalhes oportunamente; retornando ao item 1 da pauta, foram aprovadas as

atas  das 24ª,  25ª,  29ª  e  33ª  assembleias  ordinárias;  realizada a leitura  da

presente  ata,  discutida  e  nela  mesma  corrigida  quando  necessário,  ela  foi

aprovada  por  unanimidade  dos  presentes.  Não  havendo  outros  assuntos  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  ____________________________,  pela  Presidente,  Sra.

Andréa Vieira Setúbal e,  excepcionalmente, pelo sr.  Secretário Municipal  de

Meio Ambiente, Marcos de Oliveira Libório, que presidiu a assembleia no início

dos trabalhos.

Andréa Vieira Setúbal    Marcos de Oliveira Libório

Presidente Secretário de Meio Ambiente


