
ATA DA 4ª ASSEMBLÉIA DO BIÊNIO 2019/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL
PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA.

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e

trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 4ª Assembleia Geral Ordinária do biênio

2019/2020  do  Conselho  Municipal  para  Proteção  à  Vida  Animal  –  COMVIDA,  na

PRODESAN à Praça dos Expedicionários nº 10, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura,

discussão e aprovação da Ata da 3ª Assembleia Ordinária; 2 –  Explanação sobre a Lei

Municipal de criação do COMVIDA nº 2413 de 13 de julho de 2006 e do Regimento Interno;

3 – Eleições das Câmaras Técnicas; 4 – Projeto MERA – Objetivos, resultados de 2018,

plano  de  ação  e  cronograma  para  2019;  5  -  Propostas  da  Conferência  Municipal  de

Proteção e Bem Estar à Vida Animal para análise e direcionamento dos trabalhos futuros do

COMVIDA; 6 - Comunicados da Secretaria; 7 – Assuntos Gerais. Presentes: Srs. (as) Jeane

Maria da Silva – SEFIN,  Luciane São Marcos – SEDUC,  Cristiano Silva Souza –  SMS,

Marília Asevedo Moreira – DVA, Denise Rosas Augusto – DVA, Nadir Pereira Christo Coscia

–  DVA,  Aline  Felippe  Pasquino  –  (UNIP  -  Docente),  Rossana  Helena  Pitta  Virga  -

UNISANTOS. Ausentes: SEDS, SESEG, SEDURB, SETUR, Rita Caramez, Maria Regina C.

Mobrizi, Bruno Matsumoto Ruiz, Erika Conzo Rios, José Roberto Castro Santos - ONG DV,

André  Luiz  R.P.  Alves  –  Drogavet  –  Empresas,  Anna  Carolina  Sposito  Cortez  (UNIP –

Discente),  Ednaldo  Ferreira  da  S.  Fº  (UNISANTOS  –  discente),  Agar  C.  A.  de  Perez

(Conselho Medicina Veterinária), Edison Kubo - Conselho Regional de Biologia, Cap. Wilson

Vaccaro Moraes (Bombeiros),  Ricardo Bussotti  Nogueira (Polícia Ambiental). Convidados:

Ângela J. L. Bandeira (ONG Patinhas que brilham), Marcela Sargo Gatti (Amigos do Tobias)

e Éder Santana (DEPAVI/SEMAM). A Presidente, Sra. Andrea (SEMAM), cumprimentou os

presentes e iniciou a reunião às 16h30, em segunda chamada. Em seguida, passou ao item

1 e perguntou se os conselheiros aprovavam a  Ata, todos a consideraram  aprovada. No

item 2 a Presidente fez breve esclarecimento quanto a Lei de Criação do COMVIDA e o seu

Regimento  Interno.  Sra.  Marília  informou  aos  presentes  que  este  é  um  Conselho

Deliberativo. No item 3 a Presidente informou que as Comissões (Câmaras) Técnicas são

04: Financeira, Relações Públicas, Planejamento e Coordenação de Programas e Projetos e

Legislação e constituída de 03 (mínimo) a 05 (máximo) membros com mandato de 02 anos

cada,  permitida  uma  recondução.  Esta  comunicou  que  devido  ao  número  reduzido  de

conselheiros presentes, a composição das comissões poderia ser feita virtualmente (e-mail

ou zap) e que não consta nada no Regimento Interno, quando a composição das comissões

técnicas  serem formadas virtualmente,  constando  sim,  que os  conselheiros  tem que  se

enquadrarem nas referidas comissões. Sra. Aline sugeriu a criação de grupo de whatzapp

mantendo um contato efetivo, uma integração. Os conselheiros concordaram e aprovaram

a criação de grupo de whatzapp de conselheiros (suplentes e titulares) para que possam

ser compostos os membros das comissões técnicas. No item 4 a Presidente apresentou o

projeto Minha Escola Respeita os Animais (M.E.R.A.) que é um projeto educativo voltado
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para alunos do 5º ano, hoje está cadastrado em 12 escolas municipais, as visitas ocorrem

as 4ª feiras, além das palestras, há participação da cachorrinha July. Informou que o plano

de  ação  do  M.E.R.A.  para  2019  tem  pretensão  de  atingir  as  34  escolas  municipais.

Estratégias:  presença  da  July  e  a  entrega  de  um  boné  de  fiscal  da  vida  animal  para

incentivar os alunos.  O projeto tem estimativa de alcance de 3.090 alunos. Este iniciará em

meados de junho até dezembro/2019. Sr. Éder comunicou que o M.E.R.A. é uma parceria

SEDUC/SEMAM na qual as escolas interessadas se cadastram para receber a palestra.

Tanto a Sra. Aline quanto a Sra. Rossana informaram sobre a obrigatoriedade por parte dos

alunos, da entrega de horas para atividades complementares, dentro do prazo de conclusão

do curso de biologia e que as palestras do M.E.R.A. poderiam vir ao encontro, pois estes,

além de adquirirem experiência, poderiam incluir como atividades complementares. Sr. Éder

comunicou que a presença deles seria ótimo, pois o bem-estar animal seria disseminado

academicamente.  Sra.  Marilia  concordou.  A Sra.  Marcela  informou  que  realiza  trabalho

voluntário com crianças no morro São Bento e se dispôs a ser uma multiplicadora do projeto

M.E.R.A.  Item 5. Sr. Éder informou que estas propostas formuladas na IV Conferência já

foram enviadas ao Executivo. Comunicou que a CODEVIDA reiniciou a microchipagem em

março/2019.  Reiterou  que  a  SEMAM  efetuou  a  contratação  de  uma  empresa  para  o

recolhimento  de  animais  de  grande  porte,  e  quem  faz  a  destinação  dos  animais  é  a

CODEVIDA. Informou que já foram recolhidos 08 cavalos e 01 porca prenha. Sr. Cristiano

pontuou sobre a proposta de instalação de câmeras de segurança na CODEVIDA.  Ficou

definido o envio de 02 ofícios de reiteração ao Executivo: o primeiro quanto à instalação de

câmeras na CODEVIDA e o segundo quanto à disposição de veículo para transportes de

animais  para  o  consultório  da  CODEVIDA na  área  continental.  Em  Comunicados  da

Secretaria  a  Presidente  informou  o  recebimento  de  03  ofícios  (do  Vereador  Benedito

Furtado) sendo 02 para ciência e o outro sobre Audiência Pública sobre Discussão do PLC

nº 14/19 que acrescenta art. 295-B e Parágrafo Único à Lei Municipal nº 3231 de 16/04/1968

realizada dia 07/05/19 às 19h na Câmara Municipal de Santos. Sr. Éder informou que os 02

primeiros ofícios via de regra são enviados para ciência e quanto ao ofício da audiência

pública,  trata sobre proposta de Projeto de Lei do Vereador Benedito Furtado visando a

proibição da venda de animais em pet shops e trata também que não haja canis na cidade.

Ficou definido o envio de ofício ao Executivo e ao Legislativo em apoio à proibição da venda

de animais em pet shops. Em Assuntos Gerais não houveram assuntos a serem tratados. A

Sra. Presidente encerrou a Assembleia, agradecendo a presença de todos, para a lavratura

da presente Ata, que vai assinada por mim, Glaucia Santos dos Reis                      e pela

Presidente Sra. Andrea Vieira Setubal.

                                                      

                                          

                                              ANDREA VIEIRA SETUBAL
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