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ATA DA 9ª. ASSEMBLEIA DO BIÊNIO 2019/2020 DO CONSELHO 
MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA. 

 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas 

e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 9ª. Assembleia Geral Ordinária 

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

no Auditório do Aquário Municipal de Santos, à Av. Bartolomeu de Gusmão s/nº. – 

Ponta da Praia – Santos/SP., com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e 

aprovação da Ata da 8ª. Assembleia Geral Ordinária; 2 – Palestra “Bioética em 

Zoológicos e Aquários” ministrada pelo biólogo Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro – 

Coordenador do Aquário Municipal; 3 – Assuntos Gerais. Conselheiros presentes: 

Srs.(as): Andréa Vieira Setúbal – Presidente do Conselho – SEMAM, Greicilene Regina 

Pedro – SEDURB, Denise Rosas Augusto, Marília Asevedo Moreira e Nadir Pereira 

Christo Coscia – DVA, Aline Felippe Pasquino - UNIP, Dra. Agar Peres – Conselho de 

Veterinária e João Alberto - Conselho de Biologia. Ausentes: SEDS, SEFIN, SEDUC, 

SESEG, SETUR, UNISANTOS, UNIP, SEDS, SESEG, SETUR, Rita Caramez, Maria 

Regina C. Mobrizi, Bruno Matsumoto Ruiz, Erika Conzo Rios, José Roberto Castro 

Santos – (DVA), André Luiz R. P. Alves – DROGAVET – Empresas, Anna Carolina 

Sposito Cortez (UNIP – Discente), Ednaldo Ferreira da S. Filho (UNISANTOS – 

discente), Cap. Wilson Vaccaro Moraes (Bombeiros), Ricardo Bussotti Nogueira 

(Polícia Ambiental). Convidados Srs.(as): Éder Santana de Oliveira (DEPAVI/SEMAM), 

Leila Abreu – CODEVIDA, Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro, Pamela Santos, Júlia 

Rachid, Júlia Ferreira Domingos, Luiz Haroldo Moura e Nicolino Donato – 

Aquário/SEMAM. A Presidente, Sra. Andréa (SEMAM), iniciou a reunião 

cumprimentando os presentes. Em seguida, passou ao item 1, perguntou se os 

Conselheiros concordavam com a redação da Ata, todos a consideraram aprovada. 

No item 2, Sr. Alex Sandro apresentou, em ordem cronológica, a história do Aquário 

desde 1943, início de sua construção até os dias atuais (2020). Comunicou que 

durante muitos anos o Aquário foi a única instituição autorizada pelo IBAMA e pela 

Secretaria de Meio Ambiente Estadual (SMA). Informou que foi o 1º. a trabalhar com a 

captação de água do mar. Ressaltou que o Aquário é o segundo equipamento 

municipal mais visitado no Estado de São Paulo. Somos instituições associadas à 

AZAB – Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil e que esta, visa integrar os 

Zoológicos e Aquários brasileiros, contribuindo com o desenvolvimento das instituições 

e inserindo-as na comunidade internacional. Informou que Zoológicos e Aquários são a 

3ª. maior fonte de financiamento em programas de conservação. Relatou que os 
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Zoológicos e Aquários do Brasil recebem cerca de 26 milhões de visitantes por ano. Os 

Zoológicos e Aquários do Mundo recebem cerca de 700 milhões de visitantes por ano. 

Zoológicos e Aquários trabalham fundamentados em três pilares: Educação Ambiental, 

Pesquisa e Conservação. Participou sobre a Lei nº. 7.173, de 14/12/1983, que dispõe 

sobre o estabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos, sobre o Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA no âmbito do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, criado pela Lei nº. 11.794, 

de 08/10/2008, que compete normatizar o uso de animais em ensino ou pesquisa 

científica, principalmente no que concerne ao controle das instituições que criam, 

mantêm ou utilizam animais para ensino ou pesquisa científica no País e também sobre 

a Resolução Normativa nº. 36, de 09/10/2017, o CIUCA – Cadastro das Instituições de 

Uso Científico de Animais. Apontou que o parque tem recintos equipados com filtros 

para o recebimento, acondicionamento e tratamento de tartarugas resgatadas do mar 

que aparecem com fibropapilona (mais encontradas nas tartarugas de espécie verde), 

feridas devido petrechos de pesca fantasma, plásticos no trato digestivo, nas 

nadadeiras ou ao redor destas. Informou que em 2018 após reabilitação foram 

devolvidas (soltas) no mar 04 tartarugas e mais 04 em 2019, e que o local de soltura é 

na Laje de Santos. Findou a apresentação agradecendo a todos pela participação. Sr. 

Éder informou que o Aquário está para realizar a soltura de 03 tartarugas. Sr. Alex 

Sandro complementou informando que a soltura das tartarugas obedece aos protocolos 

internacionais de soltura de animais marinhos. Em Assuntos Gerais foi informado pela 

Sra. Glaucia que os requerimentos enviados pela Câmara Municipal de Santos (CMS) 

para ciência ao COMVIDA, foram enviados previamente por e-mail aos Conselheiros. 

Nada mais havendo a ser tratado, 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 Sra. Presidente. 

 

 

ANDRÉA VIEIRA SETUBAL 

Presidente 

 


