
ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2014.
Aos oito dias do mês de abril  de dois  mil  e quatorze,  às dezesseis  horas e trinta 
minutos, realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL PARA 
PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA, no Auditório da PRODESAN, sito à Pça. 
dos Expedicionários, nº 10, com a seguinte ordem do dia: 1 – Leitura, discussão e 
aprovação da Ata da 3ª.  Reunião Ordinária – biênio 2013/2015;  2 - Formação das 
Câmaras  Setoriais;  3  -  Apresentação  de  propostas  de  trabalho  para  os  itens 
selecionados da IV Conferência para Proteção e Bem Estar Animal; 4 - Apresentação 
do processo nº 32527/2014-45 sobre feira de adoção de animais, para redação da 
minuta  de  decreto  5  -  Comunicados  da  Secretaria;  6 –  Assuntos  Gerais.  Não 
compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes:  SECID,  SEDUC,  SESEG, 
SESEG,  SETUR,  SMS,  Yolanda  Vianna,  Rita  de  Cássia,  Rogério  Patrinhani, 
UNIMONTE discente, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental.  Justificaram: SEMAM, 
Benedito Furtado, Fábio Varella/Empresas, UNIMES docente, UNIMONTE docente. A 
vice-presidente  deu  inicio  à  reunião,  cumprimentando  conselheiros  e  convidados. 
Perguntou se a ata já havia sido lida previamente e os conselheiros confirmaram e a 
aprovaram.  Passou  para  o  item  seguinte  e  mais  conselheiros  confirmaram  sua 
participação nas Câmaras Setoriais, o quadro será enviado anexo à ata. Em relação 
ao item 3, Sra. Marília sugeriu que seja reiterado o ofício enviado ao Sr. Prefeito, para 
saberem  qual  o  apoio  que  o  Conselho  terá  para  realizar  as  propostas  da  IV 
Conferência. Quanto à minuta de decreto, 4º item, foi lida aos presentes. Sra. Artemis 
apresentou a dificuldade dos protetores conseguirem atestados, uma das condições 
para a futura lei, e que isso poderia resultar em mais abandono. E que há pessoas que 
trazem de  outras  cidades.  Sra.  Denise  lembrou  que  não  é  o  ideal  receber  estes 
animais, que cada cidade deve compor projetos de adoção, como fora apresentado 
pela Frente Parlamentar Regional na reunião anterior. A secretária Sandra colocou que 
as pessoas e o evento vão se adaptar, será feita divulgação sobre as novas regras e, 
com o castramóvel, os munícipes poderão levar os animais para serem vacinados e 
atestados. O Prof. João Alberto lembrou que se estas diretrizes não forem aceitas, a 
feirinha deixará de existir, principalmente por se tratar de um processo do Ministério 
Público, logo, resultado de alguma denúncia. Sra. Marília ressaltou que a própria Sra. 
Marcia Lenah, presidente da MAPAN, instituição que realiza a feirinha, está ciente e de 
acordo. Sra. Gislaine colocou em votação, oito votaram a favor e apenas um contra. 
No item seguinte, a secretária comunicou o recebimento de um ofício do Sr. Benedito 
Furtado questionando o telhado do gatil na CODEVIDA. Sra. Marília informou que já 
foi  providenciado.  Informou  que  foi  substituída  a  representante  suplente  do  corpo 
discente da UNIMES, já participante há algumas reuniões, Srta. Anna Beatriz Nicolau 
Rocha,  acolhida  pelos  presentes.  No  6º  item  da  pauta,  o  prof.  Joâo  Alberto  da 
UNISANTA  trouxe  a  solicitação  desta  universidade  para  que  o  conselheiro  do 
COMVIDA, representante do Conselho de Biologia seja membro do Comitê de Ética 
do UNISANTA. No caso, o próprio professor. Sr. João explicou o funcionamento do 
comitê que trata de animais para pesquisa e foi complementado pela Sra. Agar, do 
Conselho de Veterinária e pelo Sr. Enzo, estudante de veterinária da UNIMES. Sra. 
Marília enfatizou a importância de um integrante protetor de animais no comitê, pois a 
visão é outra,  diferente dos pesquisadores e solicitou que seja enviada uma carta 
resposta. Nada mais havendo a ser tratado, a vice-presidente agradeceu a presença e 
participação de todos 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 
Gislaine Correa Soriano.
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