
ATA DA 20ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2013.
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e treze, às dezesseis horas, realizou-
se a Vigésima Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À 
VIDA  ANIMAL  –  COMVIDA,  no  Auditório  da  PRODESAN,  sito  à  Pça.  Dos 
Expedicionários,  10,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  1  –  Leitura,  discussão  e 
aprovação da Ata da 19ª. Reunião Ordinária – biênio 2011/2013; 2 - Comitê ODM – 
Apresentação dos indicadores e ações da cidade de Santos no Programa “Objetivos 
de  Desenvolvimento  do  Milênio”  –  ONU;  3  –  Comunicados  da  Secretaria;  4  – 
Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião os seguintes representantes: SECID, 
SEFIN,  SESEG,  SETUR,  Sandra  Regina,  Leila  Carneiro,  Artemis,  Empresas, 
UNIMES discente,  Conselho de Biologia,  Corpo de Bombeiros,  Polícia Ambiental. 
Justificaram:  SEMAM,  SEDURB,  Yolanda  Vianna.  A vice-presidente  deu  inicio  à 
reunião,  cumprimentando  todos  os  conselheiros  e  convidados.  No  1º.  Item, 
perguntou se todos concordavam com a ata, a qual foi aprovada por unanimidade. O 
presidente inverteu a ordem dos itens da pauta,  iniciando pelos Comunicados da 
Secretaria. A secretária leu os temas e foi solicitado um ofício à SEMAM sobre o 
retorno  da  fiscalização  para  a  CODEVIDA.  Sra.  Marília/DVA discorreu  sobre  a 
Audiência  Pública,  com o Prefeito,  que abordou sobre  as podas de árvore,  com 
solicitação para verificar com a empresa, por que tem sido tão radical. Quanto ao 
Castramóvel, perguntou ao Sr. Benedito Furtado/DVA se há previsão e ele respondeu 
que  cerca  de  60  dias.  Ela  informou  que  questionaram  sobre  a  equipe  para  o 
Castramóvel, contratar novos funcionários para não utilizar os da CODEVIDA, que 
também  precisa  de  mais  funcionários,  como  assistente  de  veterinário  e  auxiliar 
administrativo.  A  nova  CODEVIDA  também  aguarda  acabamentos.  Sra. 
Luciana/UNIMONTE explicou que para liberar a verba do Fundo, o trâmite funciona 
mediante apresentação de um projeto, com edital. E a minuta deste ainda não foi 
aprovada pelo Departamento Jurídico.  Solicitaram reunião com o procurador para 
esclarecer o necessário e agilizar o processo. Sra. Marília informou que o parque 
para os animais na praça em frente ao SESC deverá sair em breve. Solicitaram que 
constasse em ata o atendimento ao munícipe, no qual informaram que a CODEVIDA 
não tem atendido as 18 consultas por dia, para que se verifique se a informação 
procede. Voltando ao 2º. Item, Sra. Romilda, funcionária da SETUR e representante 
do Comitê ODM, discorreu sobre o tema e de que maneira o município de Santos 
desenvolve os 8 Objetivos do Milênio, estabelecidos pela ONU. O Comitê Municipal 
possui 3 frentes: de mobilização, ação e de indicadores, o qual estabelece as metas. 
Sua  formação  é  composta  por  representantes  de  todas  as  Secretarias 
governamentais  e  Conselhos,  e  também  de  entidades  do  3º.  Setor.  Sra.  Maria 
Alexandra  /SEDUC  comentou  que  os  Objetivos  de  Desenvolvimento  do  Milênio 
funcionam como contrapartida do 3º. Mundo em relação aos investimentos do Banco 
Mundial.  Caso verifiquem que estes recursos não estão retornando em forma de 
ações para melhora de cada um dos 8 objetivos, este deixa de investir no país. Sra. 
Romilda ressaltou que o benefício da globalização é que os povos aprendem com os 
exemplos dos outros. Sra. Alexandra comentou que Santos é privilegiada por já ter 
alcançado várias metas e até ultrapassado. Sra. Romilda respondeu que,  mesmo 
assim,  as  desigualdades  ainda  são  enormes,  e  a  colega  concordou.  Há  várias 
dificuldades e muitos lutam para solucioná-las,  repensando o Estado em prol  do 
Desenvolvimento  Social.  A  palestrante  deixou  seu  contato, 
romildalourenzo@santos.sp.gov.br e  informou  que  a  reunião  acontece  na  1ª 
segunda-feira do mês, na Estação da Cidadania, às 9h. A secretária Sandra/SEMAM, 
que também é conselheira na ODM, informou que estão recebendo sugestões para 
formar  novos  indicadores  e  solicitou  que  os  conselheiros  do  COMVIDA também 
contribuam. Sr. Laerte/SMS comentou sobre o controle populacional dos animais da 
cidade, que, ao vacinar, perceberam a redução dos filhotes e este seria um assunto 
interessante para incluir. Sugeriram o intercâmbio entre COMVIDA e o Conselho de 
Habitação para dialogarem a respeito da recolocação de pessoas e de seus animais 
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ao mudarem para locais onde não podem levá-los. 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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