
ATA DA 20ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015.
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dezesseis horas e trinta minutos, em
segunda chamada, realizou-se a Vigésima Assembleia Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL
PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA, na Estação 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  19ª.  Assembleia  Ordinária  –  biênio  2013/2015;  2  –  V Conferência
Municipal  para  Proteção  e  Bem  Estar  Animal  –  organização  da  Conferência  e  das  pré-
conferências; 3 - Eleição para vice-presidente; 4 - Comunicados da Secretaria; 5 – Assuntos
Gerais. Não compareceram à reunião os seguintes representantes: SEMAM, SECID, SESEG,
SETUR,  SMS,  Rita-SOS Animais,  Rogério-SOS Animais,  Fábio  Varella-Empresas,  UNIMES
docente  e  discente,  UNIMONTE  discente,  Conselho  de  Veterinária,  Conselho  de  Biologia,
Corpo de Bombeiros. Justificaram: Maria Aparecida, Ártemis Kokan, Yolanda Vianna, Benedito
Furtado, UNIMONTE docente. A presidente deu inicio à assembleia cumprimentando todos os
presentes. A ata, enviada por e-mail,  foi previamente lida e aprovada por unanimidade. Em
seguida,  em relação ao item 2,  Sra.  Maria Alexandra lembrou que o edital  da conferência
precisa  ser  publicado  por  3  dias  seguidos,  sugeriu  os  dias  18,  19  e  20  de  novembro.
Comentou-se sobre o esvaziamento das reuniões e Sra. Gislaine ressaltou que, apesar disso, o
conselho evoluiu,  antes eram apenas denúncias.  Sra.  Marília  perguntou qual  o tema da V
Conferência e Sra. Gislaine o leu: “Influências da questão geográfica da Baixada Santista no
Bem Estar Animal da região”. Definiram as datas das pré-conferências, são elas: 1ª: 27 de
outubro – Área Continental - UME Judoca Ricardo Sampaio - Rua Xavantes, 70 – Caruara. 2ª:
03  de  novembro  -  Zona  Noroeste  –  Associação  Pró-melhoramentos  Moradores  do  Bairro
Castelo – Rua Luiz Gomes Cruz, nº 368 – Castelo. 3ª: 10 de novembro - Zona Leste – Estação
da Cidadania – Av. Ana Costa nº 340. Essa, em seguida da reunião do COMVIDA, no mesmo
local. A secretária Sandra lembrou que entre as pré-conferências e a Conferência realiza-se
uma  reunião  da  comissão  que  organiza  as  propostas  e  a  Conferência.  E  que  nas  pré-
conferências são eleitos um presidente e um relator, sendo um representante do poder público
e outro da sociedade civil. Sr. Éder adentrou a reunião, examinou os documentos e aprovou
que sejam publicados da mesma maneira que na IV Conferência. Sra. Marília sugeriu que a Lei
seja modificada e o horário das assembleias também. Sra. Denise respondeu que participa de
outro  conselho,  no  qual  mudaram  o  horário  para  a  noite  e  também  há  ausência  de
representantes,  pois  as  pessoas  possuem  compromissos,  como  alunos  e  professores  de
universidades. No item 3, Sra. Marília informou ao Sr. Éder que ninguém se candidatou ao
cargo de vice-presidente e ele sugeriu que fosse ela, ao que aceitou. A nova Secretária de Meio
Ambiente, Sra. Debora Blanco, adentrou com o Secretário Adjunto, Sr. Luiz Ezildo e com o
Engº Márcio Paulo,  Chefe da SECOMB. Os conselheiros atualizaram a Secretária sobre o
Conselho e a organização da V Conferência. A Secretária comentou sobre o tema e comparou
a situação ao do Conselho de Moradores de Rua. Os animais também estão sendo trazidos e
abandonados em Santos. Sra. Marília comentou que convivem com cidades em que o prefeito
mal recebe alguns vereadores e que o nível de Santos é diferente. Contudo, em Santos, os
munícipes reclamam dos abandonados, já as outras cidades não reclamam, simplesmente os
abandonam  aqui.  Sr.  Éder  explicou  que  é  possível  que  o  Governo  do  Estado  compre
castramóveis para esses municípios, uma emenda do Deputado Papa. Quanto ao processo da
V Conferência, os documentos serão atualizados e anexados. E Sra. Leila será avisada para
que profira  as  palestras  sobre  o  tema,  de  sua  própria  criação,  nas  pré-conferências  e  na
Conferência.  A 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 presidente Denise Rosas Augusto. 

   DENISE ROSAS AUGUSTO SANDRA CUNHA DOS SANTOS
              Presidente  Secretária
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