
ATA DA 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2014.

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e trinta
minutos, realizou-se a Quinta 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 4ª.  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 - Comunicados
da  Secretaria;  5 –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes
representantes: SECID, SESEG, SETUR, Marília,  Benedito Furtado,  Denise Rosas,
Artemis, Rita de Cássia, Rogério Patrinhani, UNIMES docente, UNIMONTE discente,
Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental.  Justificaram: Fábio Varella/Empresas, Maria
Aparecida.  A  presidente  deu  inicio  à  reunião,  cumprimentando  os  conselheiros.
Perguntou se a ata já havia sido lida previamente e os conselheiros confirmaram e a
aprovaram.  Passou  para  o  item  seguinte,  sobre  as  Câmaras  Setoriais  e  houve
pequenas mudanças no quadro que será enviado anexo à ata. O ofício com resposta à
UNISANTA sobre representação no comitê de ética foi entregue ao Sr. João Alberto,
solicitando que o representante seja um protetor e não um biólogo. Quanto ao ofício
enviado ao prefeito solicitando audiência, voltou com resposta para que seja marcada
reunião com o Secretário de Meio Ambiente. A presidente explicou sobre o processo
da  CODEVIDA,  apreciado  pelo  COMVIDA,  que  disponibilizará  R$  100000,00  para
mobiliário e equipamentos e que ainda há cerca de R$ 82000,00 para outros projetos
do  2º  e  3º  setores,  cujas  diretrizes  serão  divulgadas  por  edital.  O  FUBEM  está
formalizando a minuta que também será trazida ao COMVIDA para apreciação. Sra
Yolanda perguntou se a castração pode ser terceirizada para veterinários pagos pela
Prefeitura.  Sra.  Paloma/SEMAM  respondeu  que  o  governo  nunca  se  recusou  a
contratar novos profissionais, já está em andamento, serão 3, contratados, pois não
querem  aumentar  o  quadro  de  funcionários.  Sra.  Luciana  explicou  que  qualquer
processo é moroso. Sra. Paloma disse que a castração é prioridade e será contratado
um veterinário só para isso, no castramóvel. Sr. Luiz comentou que estão lidando com
vidas,  mesmo  que  não  sejam  humanas.  Sra.  Luciana  respondeu  que  com  vidas
humanas também funciona assim. A intenção é trazer o Secretário Luciano na próxima
reunião  e  responder  também  a  estas  questões.  A respeito  das  propostas  da  IV
Conferência, a maioria depende do funcionalismo público. Há uma sobre aumento da
divulgação e a Presidente pediu sugestões. Sra. Alexandra/SEDUC disse que divulga
nas listas de eventos sobre meio ambiente nas escolas. Sra. Luciana propôs que o
Conselho  realize  um  evento.  Sr.  Luiz  Carlos  disse  que  a  praça  de  cães  está
abandonada e Sra. Luciana disse que já conversou com o Secretário Luciano. Este
respondeu  que  cada  parte,  gramado,  limpeza,  grade,  fica  sob  cuidados  de  uma
Secretaria,  por  isso,  a  demora.  Sr.  Luiz  informou  que  há  um  abaixo  assinado
solicitando uma base da Polícia Militar no local. A intenção é o bem estar dos animais,
por isso foi separado da zoonoses, Saúde. Outra proposta seria sobre o aumento do
controle  de natalidade.  Sra.  Paloma disse que a intenção é manter  na UBS e no
castramóvel, concomitantemente. Hoje a obrigação é só castrar, e com a diminuição
desta  necessidade,  acredita  que  as  prioridades  mudarão.  Sra.  Luciana  perguntou
sobre o castramóvel e ela disse que está pronto, só falta adesivar, os processos para
os funcionários estão em andamento, 1 veterinário, 1 auxiliar e 1 administrativo e 1
motorista. A expectativa é para o mês que vem. Sra. Yolanda comentou que lutou por
mais de 10 anos para conseguir o transporte de animais em ônibus e continua lutando
pelo resgate de animais pela Defesa Civil em catástrofes, juridicamente oficializado.
Elaborou  um  projeto  baseado  em  entidades  internacionais,  apresentou  à  Câmara
Municipal entre outros. Sra. Luciana destacou que antes é necessária estrutura para
receber os animais, como local com atendimento 24 hs. Sr. Enzo sugeriu um plantão
de alerta. Sra. Paloma acrescentou que o projeto precisa ser claro e objetivo, com



sugestões de soluções. Sra. Luciana explicou que há empresas, como a PETROBRAS
que trabalham com material  explosivo,  precisam ter  plano  de contingência.  Assim
como alguns  países,  como os  USA,  por  causa  de  adversidades  climáticas,  como
tufões e terremotos.  Aqui, quem provoca os desastres são as pessoas. Sra. Yolanda
exemplificou que na Alemanha há cadastro de voluntários que podem resgatar e/ou
abrigar  pessoas e animais,  o  que poderia ser  implantado aqui.  Sr.  Roberto/SEFIN
explicou que o plano da Defesa Civil  funciona em épocas de chuva, com pessoas
cadastradas, treinadas e as que ficam de plantão, remuneradas, o que talvez não seja
o caso. Sra. Luciana propôs que Sra. Yolanda inicie pelo levantamento de voluntários
para resgate e para abrigo, e posteriormente o COMVIDA apresentará à Defesa Civil.
Sr.  Roberto  sugeriu  convidar  a  Defesa  Civil  para  apresentação.  E o  nome de  Sr.
Marcos Bandini foi sugerido pela secretária, com apresentação sobre a Conferência de
Defesa Civil.  Sra.  Luciana disse que pode-se buscar  patrocínio.  Sra.  Jeane/SEFIN
perguntou se há site sobre a feira de adoção e Sra. Paloma informou que há página no
facebook, “Adoção CODEVIDA”. A divulgação no site pode ser reforçada, com banners
rotativos  no  DO  digital,  Sr.  Roberto  enviará  o  contato  da  SECOR.  Sra.  Luciana
também  sugeriu  que  participem  da  “Cãominhada”,  em  agosto,  para  divulgar  o
Conselho. 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 Presidente
Luciana de Campos Pinto.
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