
ATA DA 17ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  11 DE JUNHO DE 2013.

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e treze, às dezesseis horas, realizou-se a 
Décima Sétima Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À 
VIDA ANIMAL – COMVIDA, na UNIMONTE, sito à Rua Comendador Martins nº 52 – 
Santos – SP, com a seguinte ordem do dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata 
da  16ª.  Reunião  Ordinária  –  biênio  2011/2013;  2  -  Definição  da  Comissão 
Organizadora da IV Conferência Municipal de Santos Para Proteção à Vida Animal; 3 – 
Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião os 
seguintes representantes:  SEFIN,  SESEG, SETUR, Sandra Regina,  Leila  Carneiro, 
Artemis S., Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental. Justificaram: UNIMES discente. O 
Presidente justificou seu atraso por problemas no percurso de São Paulo a Santos, por 
isso houve alteração na sequência dos itens da pauta, iniciando pela visita ao Hospital 
Veterinário, no piso térreo da Universidade. Após a visita, a reunião foi presidida pela 
vice Denise Rosas, que iniciou perguntando aos presentes quem estaria disposto a 
participar da comissão organizadora da IV Conferência, sendo que o ideal é que todos 
os segmentos sejam representados e que sejam conselheiros: ONGs - Denise Rosas, 
Yolanda Vianna; Universidades - Carolina Murta,  Luciana Campos; Poder Público - 
Paloma  Paim,  Leila  Abreu,  Laerte;  Fábio  Varella  –  empresa;  o  Presidente,  pelo 
regimento,  também  participa  da  comissão.  Nas  pré-conferências  são  levantadas 
propostas para a pauta da conferência e futuras ações. Quanto à data, lembraram que 
a última foi marcada para 20 de agosto de 2011. A Sra. Luciana lembrou que as pré 
acontecem no máximo 15 dias antes. Decidiu-se não marcar em julho devido às férias 
e o problema de agosto é a campanha de vacinação aos sábados. A data sugerida foi 
27  de  julho.  A secretária  enviará  o  regimento  por  e-mail  para  verificarem  mais 
detalhes. Quanto ao local, as profas. Carolina e Luciana verificarão os auditórios das 
Universidades  UNIMES,  FEFIS,  UNIMONTE  e  Sra.  Gislaine,  o  da  UNISANTA, 
iniciando às 9h com cadastramento e 9h30 a conferência e cada setor apresenta até 5 
proposituras. A cada 5 participantes nas pré-conferências, é escolhido um delegado. 
Os conselheiros solicitaram uma ficha de inscrição à Secretaria de Meio Ambiente, nos 
moldes da ficha confeccionada para a Conferência de Meio Ambiente. Quanto ao tema 
central, foi escolhido “Bem estar animal: uma nova visão.” Sra. Leila sugeriu que se 
divulgue a conduta de modelos internacionais que já existem e os oficialize. Que é 
preciso conscientizar e socializar as politicas públicas em todos os segmentos, já que 
são  representados  no  Conselho.  Nos  Comunicados  da  Secretaria,  a  secretária 
anunciou as datas das pré-conferências do Meio Ambiente, cujo tema principal são os 
Resíduos Sólidos, e convidou a todos. Lembrou que a próxima reunião será em 02 de 
julho, a 1ª. terça-feira do mês, devido ao feriado dia 09. Nos Assuntos Gerais, a profa.  
Carolina Murta convidou a todos para conhecerem o Hospital da UNMES, no Morro da 
Nova Cintra e a secretária disse que solicitaria transporte à SEMAM. O presidente Luiz 
Henrique  sugeriu  marcar  um  ponto  de  encontro  no  Extra,  exercitando  a  carona 
solidária e todos irem juntos. A vice-presidente chamou a todos para assinarem o livro 
de posse e de presença. A vice-presidente agradeceu e encerrou a reunião. Para a 
lavratura  da presente  ata  que  lida  e  achada exata,  vai  assinada por  mim Sandra 
Cunha dos Santos e pela vice-presidente Denise Rosas Augusto. 
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