
 ATA DA 9ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA BIÊNIO 2015/2017

REALIZADA EM  13 DE SETEMBRO DE 2016.

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e

trinta  minutos  realizou-se  a  9ª  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  8ª

Assembleia Ordinária  –  biênio  2015/2017;  2  –  Comunicados  da  Secretaria;  3 –

Assuntos Gerais.  O vice-presidente deu início à assembleia cumprimentando todos

os presentes: Cesar Alves Malaco (SEMAM),  Cristiano Souza (SMS), Hailton Santos

(IMA), Renata S. Maria (DVA), Luiz Carlos Cabral (DVA-suplente), e os convidados:

Carolina C. M. Castro, Cyntha Esquivel, Ana Paula de O. Silva. Justificaram: Gislaine

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

Augusto(DVA).  Sr.  Hailton arguiu sobre a ata, enviada previamente por e-mail, e o

conselheiro  Luiz  Cabral solicitou uma modificação na fala de Sr. Leandro, que foi

aceita, sendo a ata aprovada com essa ressalva. Sr. Luiz ressaltou que a postura do

convidado não é conveniente e esbarra na legislação desse Conselho, no que diz o §

4º do Capítulo III do Regimento Interno e os presentes concordaram. Lembrou que a

questão levantada, sobre morte de pássaros por colisão em vidros é um problema

mundial, quem encontrar a solução será aclamado no mundo todo. Passando aos

Comunicados da Secretaria,  a  secretária Sandra leu o requerimento do vereador

Benedito  Furtado,  que  indagou  “qual  o  setor  competente  da  administração

encarregado de fiscalizar e aplicar as multas” sobre transporte de animais. Sr. Cesar

explicou que rcebeu esse requerimento na Semam e o respondeu, que são autuados

pela CET, a Semam autua quando há maus tratos no transporte. Sra. Renata relatou

que  viu  charretes  no  bairro  do  Saboó,  a  CET presenciou  o  fato  mas  não  se

pronunciou.  Sr  Cristiano  lembrou  que  charretes  não  utilizam  placas  porque  são

proibidas  há muito tempo. Sr.  Hailton perguntou se  nesse caso  a  Semam também

responde ao prefeito e  Sr. Cesar explicou que o processo  veio direto do vereador,

“capa azul” e a resposta retornou a ele. Sra. Carol perguntou se há prazo e ele disse



que  sim,  mas  que  pode  ser  prorrogado.  Sr.  Hailton  sugeriu  que  o  Comvida

acompanhe  o  andamento  do  processo.  Senhora  Renata  também  presenciou

transporte  de animais em uma moto.  Passando a  Assuntos  Gerais,  Sr. Cristiano

informou que a vacinação  antirrábica está sendo feita até dia  30 de setembro às

terças  e  quintas  da  13h  às  16h e  segunda,  quarta  e  sexta  das  9h  às  16h,  no

estacionamento  da  Sevicoz,  Av. Pinheiro  Machado,  nº 580.  Sra.  Carolina  Murta

comunicou  que  enviou  e-mail  sobre  o  concurso  para  veterinários  da  prefeitura,

solicitando votação dos conselheiros do Comvida para que os candidatos aprovados

sejam nomeados. Sr. Cesar perguntou se ela conversou com Sr. Éder. Ela afirmou e

disse que ele recomendou que ela solicitasse essa votação. Explicou que o contrato

existente  foi  renovado,  o  que  é  ilegal,  e  os  aprovados  não  foram  chamados,

lembrando  que  é  um  concurso  homologado  e  se  ele  foi  criado é  porque  há

necessidade  desses profissionais.  Sr  Cristiano  apoiou,  disse  que  é  contra

terceirização e que são necessários mais profissionais e que sejam atuantes. Sr.

Cesar perguntou se ela entrou em contato com o Degepat, que é preciso verificar a

situação  no  RH antes  de  tomar  outra  providência. O  conselho  decidiu  oficiar  o

departamento  para  esclarecer  essas dúvidas.  Em seguida,  Sra.  Cynthia  Esquivel

apresentou-se  como protetora e cuidadora de animais,  disse que é criticada por

diversas pessoas e que aceitou o convite para se candidatar a vereadora. Explicou

que é arquiteta e que tem um projeto já apresentado em Praia Grande,  não aceito

pelo  prefeito, com  moradias  em  cabanas  para  moradores  de  rua  em  zona

ambientalmente  protegida,  e  que  os  animais  abandonados  fossem levados  para

viverem livremente no mesmo local. Solicitou apoio do Conselho e disse que enviaria

o projeto  para análise.  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 pelo vice-presidente Hailton Santos. 

                            Hailton Santos                                 Sandra Cunha dos Santos

                              Vice-presidente                                           Secretária


