
 
17ª. ASSEMBLEIA DO CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL - 

COMVIDA – 18 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 1 

horas, realizou-se a 17ª. Assembleia Geral Ordinária do biênio 2021/2023 do Conselho 2 

Municipal para Proteção à Vida Animal – COMVIDA, no Auditório do Parque 3 

Zoobotânico - Orquidário Municipal de Santos. Praça Washington, s/n - José Menino, 4 

com a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 16ª 5 

Assembleia Ordinária; 2. Devolutiva das reuniões realizadas com a SEECTUR e SMS; 6 

3. Posse dos conselheiros – biênio 2022/ 2024; 4. Eleição para Presidente e Vice-7 

Presidente; 5. Assuntos Gerais. Item 1. A Vice-Presidente, Sra. Marília Asevedo 8 

agradeceu a presença de todos e perguntou se receberam a Ata que já havia sido 9 

encaminhada previamente por e-mail, responderam que sim, dispensaram a leitura da 10 

ata e a aprovaram, segue anexo lista de presença da 17ª Reunião Ordinária e também 11 

lista do termo de posse dos conselheiros do biênio 2022/ 2024. No item 2, a Vice-12 

Presidente pôs a par o que foi tratado nas reuniões e que prefeitura realizará as 13 

adequações posteriormente. No item 3, a Vice-Presidente deu posse aos conselheiros 14 

que assinaram o livro referente ao biênio 2022/ 2024 e os parabenizou. No item 4, 15 

informou que o novo conselho elegerá através de voto o Presidente e Vice-Presidente, 16 

foram feitas duas chapas, sendo a primeira Sérgio Schlicht como Presidente e Sra. 17 

Paula Bastos como Vice-Presidente, a segunda chapa Sr. Felipe Martttini e Adilson 18 

Bandeiras, sendo escolhida a primeira chapa por 14 votos contra 9 votos. Através de 19 

solicitação do Sr. Felipe Marttini, Sra. Ângela Bandeira alterou seu voto da chapa 20 

Sergio e Paula para a chapa Felipe e Adilson. Na continuidade a Vice-Presidente 21 

Marília Asevedo convidou o Sr. Sergio Schlicht e a Sra. Paula Bastos para compor a 22 

mesa. No item 5, a Sra. Marília Asevedo comunicou sobre edital nº 001/ 2022 do 23 

FUBEM divulgado em diário oficial referente seleção de Organizações da Sociedade 24 

Civil interessadas em celebrar Termo de Fomento com o Município, em seguida 25 

pontuou que este não passou pelo COMVIDA. A mesma participou sobre o dinheiro 26 

referente ao edital disponibilizado pelo fundo poder ser utilizado em melhorias da 27 

CODEVIDA, que carece de estrutura e serviços e da necessidade de fortalecimento da 28 

mesma. Sr. Sergio Schlicht participou sobre a importância de fortalecimento das 29 

Organizações da Sociedade Civil. Sra. Natalie Alves informou que a respeito dos 30 

valores disponibilizados pelo edital não são suficientes para suprir as demandas pelos 31 

serviços da CODEVIDA e que para tal seria possível buscar recursos de outras fontes. 32 

Participou sobre as diferenças características dos equipamentos públicos e das OSC’s 33 

justificando que nem todas as demandas se referem à estrutura. Sr. Adilson Bandeiras 34 

comunicou das dificuldades de acesso a CODEVIDA e do saneamento do local. Sr. 35 



Guilherme Godoy participou que o conselho deve provocar uma manifestação do 36 

fundo. Sr. Sergio Schlicht comunicou que o edital foi revisado pela procuradoria e que o 37 

mesmo já foi publicado em Diário Oficial e que o Sr. Felipe Marttinni participou da 38 

reunião do FUBEM que aprovou o edital sendo voto favorável a aprovação. Sra. Marília 39 

Asevedo pontuou que foi conversado no conselho em reuniões anteriores sobre a 40 

construção de novas baias na CODEVIDA. Sr. Sergio Schilicht participou que há 41 

processo aberto referente a projeto para construção destas e pontuou que o Sr. Felipe 42 

Marttinni estava presente na reunião do FUBEM durante a deliberação da proposta do 43 

edital. Sra. Marília parabenizou o conselho anterior pela gestão efetuada, agradeceu a 44 

todos pela participação e deu boas-vindas ao Sr. Sergio e Sra. Paula para a condução 45 

do próximo biênio. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a 46 

Assembleia, agradecendo a presença de todos, para a lavratura da presente Ata, que 47 

vai assinada por mim, Thiago Luiz Silva             e pela Sra. Marília Asevedo. 48 

 

MARÍLIA ASEVEDO MOREIRA  

Vice-Presidente 


