
ATA DA 19ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2015.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas e
trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a Décima Nona Reunião Ordinária
do  CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA,  no
Fórum da Cidadania, sito à Av. Dona Ana Costa, 340 - Vila Matias, Santos – SP, com a
seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da 18ª. Reunião
Ordinária – biênio 2013/2015; 2 – V Conferência Municipal para Proteção e Bem Estar
Animal – definição da Comissão Organizadora, datas e locais da Conferência e pré-
conferências;  3  -  Comunicados  da  Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não
compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes:  SEMAM,  SECID,  SESEG,
SETUR,  SMS,  Maria  Aparecida,  Ártemis  Kokan,  Rita-SOS  Animais,  Rogério-SOS
Animais,  UNIMES docente e discente,  UNIMONTE discente,  Conselho de Biologia,
Corpo  de  Bombeiros.  Justificaram:  SEFIN;  Benedito  Furtado;  Fábio  Varella  –
Empresas;  UNIMONTE  docente.  A  Vice-presidente  deu  inicio  à  reunião
cumprimentando todos os presentes. Informou que a partir de 23 de setembro, por
motivos pessoais, se retira da vice-presidência do COMVIDA, continuando a apoiar
como  conselheira.  Sra.  Marília  perguntou  sobre  o  prazo  para  a  conferência  ser
realizada  e  foi  verificado  que  a  última  aconteceu  em  novembro  de  2013,  sendo
possível  esta  mesma  data.  Sobre  o  processo  nº  82649/2015-45  referente  à  V
Conferência, a secretária informou que se encontra no DERAT, será solicitado para
que sejam inseridas as novas datas. Decidiram os locais e datas das pré-conferências,
com início às 19h: 13/10 – Estação da Cidadania; 20/10 - Sociedade Melhoramentos
Jardim  Castelo;  27/10  –  UME  Judoca  Sampaio;  1º/09  –  a  V  Conferência  será
agendada no auditório da UNIMONTE, em um dos sábados de novembro, de acordo
com a disponibilidade da universidade, das 8h às 13h. A comissão organizadora foi
definida pelos presentes, com os seguintes membros: Sra. Denise Rosas, Sra. Marília
Asevedo, Sra. Yolanda Vianna, Sra. Gislaine Soriano, com possibilidade de adesões
de conselheiros ausentes.  Em seguida,  foi  eleita  por  unanimidade para presidente
interina do COMVIDA a Sra. Denise Rosas Augusto. Com a futura renúncia da vice-
presidente,  Sra.  Yolanda  se  dispôs  a  assumir  este  cargo  a  partir  da  próxima
assembleia.  Ambas  em  caráter  interino,  até  que  sejam  eleitos  os  próximos
representantes na V Conferência. Entre os Assuntos Gerais, Sra. Márcia Gonçalves,
que  precisou  se  retirar  no  início  da  assembleia,  arguiu  sobre  a  questão  da
necessidade de regularizar rapidamente a Lei com as normas para a Feira de Adoção
de  Animais,  pois  estão  acontecendo  sem  critério.  Sr.  César  perguntou  quem  as
fiscaliza e Sra. Maria Alexandra respondeu que o órgão responsável pelas feiras em
geral, é a SEFIN. Sr. César explicou que a SEMAM também possui fiscais, mas, antes,
a  feira  precisa  ter  alvará,  esse é  o  primeiro  documento  a  ser  providenciado.  Sra.
Marília ressaltou que os organizadores das feiras precisam ser responsáveis pelos
animais doados, principalmente em caso de devolução. A secretária perguntou a Sra.
Agar  se  a  palestra  sobre  Leishmaniose,  sugerida  por  ela,  como representante  do
Conselho de Veterinária, pode ser proferida na assembleia de outubro e ela se dispôs
a providenciar. A vice-presidente agradeceu, e, nada mais havendo a ser tratado, a
reunião foi encerrada. Para a lavratura da presente ata que lida e achada exata, vai
assinada por mim Sandra Cunha dos Santos e pela vice-presidente Gislaine Correa
Soriano.

GISLAINE CORREA SORIANO             SANDRA CUNHA DOS SANTOS
              Vice-presidente  Secretária
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