
ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 
2013.

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às dezesseis horas e 
trinta  minutos,  realizou-se  a  Primeira  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 20ª. Reunião Ordinária – 
biênio 2011/2013; 2 - Posse dos Conselheiros; 3 - Eleição do Presidente e do 
vice-presidente;  4-  FUBEM – Escolha  dos representantes  do  3º  Setor;  5  – 
Comunicados  da  Secretaria;  6  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à 
reunião os seguintes representantes: SECID, SESEG, SETUR, SMS, Yolanda 
Vianna,  Artemis,  Rogério  Patrinhani,  UNIMONTE  discente,  Corpo  de 
Bombeiros, Polícia Ambiental.  Justificaram: Fábio Varella/Empresas, Conselho 
de Veterinária. 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.  A secretária  explicou  que  o 
Presidente Luiz Henrique avisou que houve uma urgência com um paciente e 
não pode comparecer, leu suas palavras de agradecimento pela confiança em 
sua gestão. Sra. Denise também agradeceu e apresentou os conselheiros, que 
tomaram  posse  para  o  novo  biênio  2013-2015.  Passando  à  eleição  do 
presidente, a candidata única foi a Sra. Luciana de Campos Pinto, eleita por 
unanimidade  e  para  vice-presidente  Sra.  Denise  convidou  a  Sra.  Gislaine 
Soriano, que aceitou e foi acolhida por todos. A nova presidente assumiu seu 
posto e agradeceu a todos pela confiança. No item 4 da pauta, Sr. Benedito 
Furtado, com base na Lei nº 2757 de 09 de maio de 2011, 3º § do artigo 8º 
disse  que  a  escolha  dos  representantes  de  ONGs  é  feita  pelo  prefeito  e 
solicitou  que a  secretária  encaminhe o processo ao gabinete  da prefeitura. 
Desta nomeação do FUBEM depende o processo de liberação da verba para 
obras complementares da CODEVIDA, já aceito pelos membros do Fundo. A 
presidente, também membro do Fundo, explicou o projeto “CODEVIDA: novos 
rumos  de  proteção  e  bem  estar  animal”,  apresentado  pelo  chefe  de 
Departamento Marco Aurélio Neves da Silva ao FUBEM, em 22 de outubro de 
2013, para mobiliário e equipamentos. A verba do FUBEM vem de doações e 
multas, atualmente, em torno de R$ 200 mil e para o projeto o custo estimado é 
de  R$100  mil.  Os  conselheiros  concordaram e  referendaram o  projeto.  Sr. 
Furtado disse que há verbas parlamentares, R$ 186 mil dele e R$ 50 mil do 
Marquinhos, que precisam ser usadas neste ano ou se perde. E que faltam 
obras complementares, como a energia elétrica, já cedida pela TRANSBRAS 
gratuitamente. Sra. Olga solicitou que seja divulgado como e em que se utiliza 
a  verba  das  multas  depositadas  no  FUBEM,  um  pedido  dos  munícipes  e 
sugeriram que a SECOR poderia fazer uma matéria sobre o COMVIDA e o 
FUBEM, com o Sr. Rivaldo. A presidente Luciana sugeriu que para a próxima 
reunião sejam retiradas das propostas da IV Conferência,  5  prioritárias.  Sr. 
Furtado  sugeriu  que  o  
Prefeito seja convidado, para que amarre seu compromisso de cumprir o que 
prometeu.   E que as palestras sejam mescladas com os debates sobre os 
assuntos  levantados  na  conferência  e  outras  demandas  urgentes.  Explicou 
como  funciona  a  Frente  Parlamentar  Regional  para  Proteção  e  bem Estar 
Animal, um instrumento de luta. São cerca de 5 representantes de cada cidade 
da área metropolitana, nesta noite haverá reunião em São Vicente e a próxima 



será  em Bertioga,  em fevereiro  e  que possui  página no facebook.  Sugeriu 
convidar a Frente para expor no COMVIDA para troca de experiências e união 
das  forças.  Sra.  Olga  comentou  que  já  solicitou  apoio  dos  vereadores  e 
recebeu suporte. Sra. Marília lembrou que os munícipes devem solicitar aos 
vereadores de sua cidade e estes cobrarão providências do poder público. Sra. 
Paloma  sugeriu  convidar  um  representante  da  AGEM  para  as  pautas 
metropolitanas.  Entre  os  Comunicados  da  Secretaria,  a  secretária  Sandra 
apresentou o calendário de 2014, com recesso em janeiro, que foi aceito por 
todos. E avisou que enviará a ata da IV Conferência e a Lei de Criação do 
Conselho para conhecimento de todos. Passando aos Assuntos Gerais, Sra. 
Marília enfatizou que houve pequenos avanços, mas bons, como em Itanhaém, 
que proibiu rodeios. E que a Frente conhecendo o COMVIDA, o funcionamento 
será  ainda  melhor.  Sra.  Jeane/SEFIN  perguntou  sobre  o  prazo  para  as 
prioridades serem solucionadas e a presidente explicou que depende de cada 
uma e da necessidade de verba. Sr. Furtado informou a respeito de legislação. 
O projeto do castramóvel já se encontra em licitação; lei  para transporte de 
animais em veículos coletivos vigorará a partir de 29 de dezembro; a lei para 
adequação de veículos para transporte de animais; inauguração da Praça dos 
Cães,  em  frente  ao  SESC.  Informou  que  Sra.  Olga  tem  atuado  como 
administradora informal. E ela disse que, inclusive, confeccionou pazinhas de 
garrafa  pet  para  recolhimento  de  necessidades  dos  animais  e  as  pessoas 
assumirem que a praça é nossa, dos munícipes. Sra. Paloma/SEMAM informou 
sobre novo projeto da CODEVIDA, Padrinhos de fim de semana, para pessoas 
que gostam de  animais,  mas viajam ou não  podem ter  o  compromisso  de 
possuí-los,  poderão levar  o  animal  para casa durante este período.  Haverá 
camiseta  e  colete  para  os  cães,  que recebem treinamento  de amestradora 
durante a semana para se acostumarem com a coleira e a andarem na rua. 
Sra. Olga sugeriu eventos que mostrem que os membros do COMVIDA são 
unidos pela causa e cada um exponha onde estão avançando. A presidente 
sugeriu datas, como o Dia dos Animais e o Dia do Meio Ambiente. Sra. Marília  
lembrou que a ONG DVA completará 10 anos em agosto. Também ressaltou 
que no facebook os avanços são logo esquecidos, entretanto, os problemas 
sempre  são  ressaltados.  A presidente  colocou  que  cabe  aos  membros  e 
conhecedores dos assuntos responderem, pois muitas vezes as reclamações 
acontecem por falta de informações, como sobre a retirada de um pitbull que 
estava fechado em uma loja. Contudo, não seria o caso, pois tinha abrigo e 
alimentação, a pergunta na verdade deveria ser sobre sua adoção. Sra. Marília 
enfatizou que já existem as feiras, os veterinários mais em conta, sabemos o 
caminho, há que se divulgar e levar o compromisso a todos. Estão no início de 
uma  nova  fase,  falando  a  mesma  língua,  a  meta  é  diminuir  o  número  de 
animais  abandonados  em  Santos.  Há  o  Conselho,  a  Frente  Regional,  a 
CODEVIDA, devem cobrar estrutura do Prefeito. Em Mongaguá, por exemplo, 
há 4 veterinários e faz-se menos de 20 castrações por semana, sinal que está 
sobrando para Santos.  Também é preciso informar que ao encontrarem um 
animal na rua, a pessoa terá direito à castração e vacinação e se não puder 
ficar com ele, levar à feirinha de adoção, realizada pelas ONGs. A presidente 
lembrou que um dos pontos levantados na Conferência foi maior estruturação, 
o que será desenvolvido pelo Conselho neste novo biênio. Sr. Furtado sugeriu 
que seja debatido a quem o Orquidário e o Aquário devem estar subordinados, 
à SETUR ou à SEMAM. A secretária Sandra explicou que na SEMAM este 



assunto também é levantado, já que os animais não são meros objetos de 
observação, antes de mais nada, são vidas. Ele ressaltou a importância do 
perfil do gestor, são propósitos diferentes, o gestor ambiental tem outra visão e 
que o Conselho envie uma resolução ao Prefeito.  Ficou acordado que será 
assunto  na  pauta  de  março  e  em  11  de  fevereiro  a  exposição  da  Frente 
Parlamentar. A 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 Presidente Luciana de Campos Pinto.
                                                                             

LUCIANA DE CAMPOS PINTO SANDRA CUNHA DOS SANTOS
Presidente Secretária


