
 ATA DA 4ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA BIÊNIO 2015/2017

REALIZADAS EM 12 DE ABRIL DE 2016.

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas realizou-se a   4ª

Assembleia  Ordinária  do  Biênio  2015/2017  do  CONSELHO  MUNICIPAL  PARA

PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA, no auditório da PRODESAN, sito à Praça dos

Expedicionários, nº 10 – Santos – SP, com a seguinte ordem do dia: 1 – Leitura, discussão e

aprovação  da  Ata  da  3ª  Reunião  Ordinária  –  biênio  2015/2017;  2  –  Diálogo  sobre  a

regulamentação das Feiras de Adoção; 3 – Apresentação do Projeto – Proteção e Bem-Estar

Animal – Marília Asevedo; 4 – Comunicados da Secretaria; 5 – Assuntos Gerais. A presidente

deu início à assembleia cumprimentando à todos. Estando presentes; Cesar  Alves Malaco

(SEMAM), Nair Sissi Ventura Fonseca, (SEDUC), Mariana Munayer,  (SETUR),  Gislaine

Correa Soriano (SEDURB), Marília Asevedo Moreira (DVA) Denise Rosas Augusto(DVA)

Maria Aparecida Ribeiro de Souza (DVA), Yoalanda Maria Vianna (MAPAN), Renata da Silva

Maria (DVA), Luiz Carlos Cabral (DVA) e convidados: Dafne Pedro Jaune, Filippe Barreto

Leite, Reynaldo Gabasson (Vox Vegan)  Marcos Vínicius de Andrade Nery, Andréa Nichols

(Onda Vegana) Fernando Santana Azevedo e Eder Santana de Oliveira (SEMAM). Denise

pricipia com a leitura da ata sendo esta  dispensada e aprovada pelo Conselho. Na sequência

Denise  segue  para  o  item  3  e  passa  à  palavra  para  Marília  que  descreve  o  projeto  aos

presentes,  após  apresentação  informa  que  incluirá  propostas  apresentadas  na  reunião  que

somem ao projeto,  a  base  deste  é  informar  à  população sobre  a  castração de  animais  no

munícipio de Santos.  Denise solicita  que acrescente nas secretarias parceiras do projeto o

nome dos representantes. Marília indaga sobre o envio do ofício solicitando reunião junto ao

Prefeito para explanação do projeto. Denise informa que foi emitido. Marília expressa que a

prefeitura e as secretarias mencionadas no projeto podem trabalhar em conjunto para uma

ampla divulgação sobre a castração gratuida de animais, pois grande maioria da população

desconhece o serviço  oferecido.  Gislaine  (SEDURB) sugeriu a  inclusão de planilhas  com

dados  aproximados  das  castrações  em  Santos  e  sugeriu  solicitar  os  dados  junto  ao

CODEVIDA. Maria Aparecida (DVA) questiona sobre as campanhas de vacinação que  não

informam sobre  as  reações  nos  animais,  sugere  à  inserção  de  panfletos  explicativos  para

população. Reinaldo (Assocociação de Animais Itanháem) surgere a criação de uma carteira



de vacina na qual conste a assinatura do proprietário do animal a cada vacinação. Marília e

Gislaine propoem que sejam anexados junto a carteira de vacinação informativos sobre as

reações destas. Denise informa ao Conselho que enviará para a Secretária da Saúde, ofício

sobre a Regulamentação da Feira de Animais. Eder esclarece que a SEMAM está preparando o

Decreto de Regulamentação da Feira de Animais, sendo enviado para   análise jurídica da

PROJUR  após  análise  enviará  para  Denise  que  repassará  aos  demais  Conselheiros  para

discussão na proxíma reunião do COMVIDA. Eder  comunica que o Decreto poderá sofrer

alterações  decorrentes  das  idéais  apresentadas  e  retornará  a  PROJUR  para  análise  das

possíveis alterações. Dafne questiona a situação dos passáros junto aos ventiladores na Concha

Acústica e adverte que foi entregue em 04/03/16 pelo Vox Vegan um projeto com 10 páginas

ao  Prof.  Fabião  Secretário  da  Cultura,  contendo  soluções  adequada  para  os  problemas

ambientais quanto a mortalidade dos pássaros, como cobertura com capas para os ventiladores

e adesivagem (vidros) sendo que ainda esta por vir a epóca de migração de passáros com seus

filhotes . Eder informa que contatará Rivaldo, Benedito Furtado e o Secretário Prof. Fabião

sobre a questão apresentada pelo Vox Vegan e indagará quais medidas estão sendo tomadas e o

que já foi executado e enviará ao COMVIDA as informações apuradas. Felipe comenta sobre a

demora nas respostas das secretarias, que as informações são desencontradas e na falha de

comunicação entre estas e que  a situação tem que ser tratada como Impacto Ambiental e a

SEMAM  dispõe  de  profissionais  capacitados  e  qualificados  para  tratar  deste  tipo  de

ocorrência. Eder informa que cada secretaria cumpre sua incumbência. Dafne inquiri sobre a

Feira Pet e a  mini fazendinha  que ocorrerá de 29/04 à 01/05  no Mendes Convention Center e

como o COMVIDA esta conferindo o evento, pois há divulgação na mídia e panfletagem.

Marília  informa  que  na  feira  estará  montado  um  Stand  divulgando  informações  sobre  a

castração  de  animais  e  conforme  consta  na  lei  municipal  da  cidade  não  poderá  ocorrer

apresentação ou espetáculo de animais vivos. Márcio Paulo e Eder comunicam que não foi

enviado ofício na SEMAM sobre a Feira Pet. Denise solicita que seja enviado com urgência

pelo COMVIDA ofício direcionado à SEFIN em referência  à  solicitação de expedição de

álvara  para  realização  da  Feira  de  Pet.  Rita  Caramez  reforça  a  urgência  do  retorno  da

informação  por  parte  da  SEFIN.  Marcos  Vinícius  cita  que  a  população  ainda  não  tem

conhecimento  sobre  a  castração  de  animais  gratuita  oferecida  pela  prefeitura  por  falta  de

divulgação. Marília esclarece que no Diário Oficial de Santos há uma página que divulga as



atividades do CODEVIDA e dois ônibus atuam na cidade realizando à castração móvel em

bairros e cita que a Prefeitura poderia divulgar sobre a castração gratuita nas escolas. Luiz

Carlos pergunta para onde é revertida a doação voluntária para o CODEVIDA que consta no

carne de IPTU. Eder informa que vão para o Fundo Municipal de Bem Estar à Vida Animal –

FUBEM. Dafne questiona  quanto aos  horários  em que ocorrem às  reuniões  do Conselho.

Denise comunica que o horário não será alterado  pois foi deliberado na Conferência. 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, Glaucia Santos dos Reis e pela presidente Denise Rosas

Augusto.  

                     Denise Rosas  Augusto                Glaucia Santos dos Reis                                       

                              Presidente                                           secretária


