
ATA DA 18ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  02 DE JULHO DE 
2013.

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e treze, às dezesseis horas e trinta 
minutos,  realizou-se  a  Décima  Oitava  Reunião  Ordinária  do  CONSELHO 
MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO  À  VIDA ANIMAL –  COMVIDA,  no  Hospital 
Veterinário da UNIMES, sito à Av. Antônio Manuel de Carvalho, nº 3.935. Morro 
da Nova Cintra – Santos – SP, com a seguinte ordem do dia:  1 – Leitura, 
discussão e aprovação da Ata da 17ª. Reunião Ordinária – biênio 2011/2013; 2 
- Visita monitorada ao Hospital Veterinário UNIMES, com o Dr. Luiz Roberto 
Biondi;  3  –  Comunicados  da  Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não 
compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes:  SECID,  SETUR, 
SEPLAN,  SMS,  Marília  Asevedo,  Leila  Carneiro,  Benedito  Furtado,  Sandra 
Regina, UNIMES discente, UNIMONTE discente, Conselho de Biologia, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Ambiental. Justificaram: Artemis S., UNIMES discente. O 
Presidente  justificou  sua  ausência  por  precisar  atender  um  paciente  de 
emergência. Sra. Denise, vice-presidente, também justificou, pois a pessoa que 
a substituiria em sua função de trabalho, não apareceu, lembrando que o clima 
estava  bem chuvoso  neste  dia  e  horário.  A secretária  Sandra  organizou  o 
transporte dos conselheiros em veículo da Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente. Iniciada a reunião já no Hospital, por falta de quórum, ficou 
resolvido que a Ata será aprovada na reunião seguinte. A secretária perguntou 
aos conselheiros se havia algum tópico urgente dentro dos Assuntos Gerais a 
relatar e, com a negativa, passou a palavra à conselheira, profª Carolina Murta. 
Ela  apresentou  o  Dr.  Luís  Biondi,  o  qual  recepcionou  e  explanou  sobre  o 
Hospital  aos conselheiros e convidados, enquanto visitavam os laboratórios, 
salas de pesquisa, de cirurgia, de consulta, todas muito bem equipadas e para 
diferentes  portes  de  animais;  baias  com  animais  em  tratamento  e  todo  o 
complexo hospitalar, inclusive com espaços em reforma e ampliação. Dr. Luís 
colocou  à  disposição  para  futuras  reuniões.  A  secretária  agradeceu  a 
apresentação e o comparecimento dos presentes e encerrou a reunião. Para a 
lavratura  da  presente  ata  que  lida  e  achada  exata,  vai  assinada  por  mim 
Sandra Cunha dos Santos e pelo presidente Luiz Henrique Guimarães Franco.
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