
ATA DA 6ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014.

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e
trinta  minutos,  realizou-se  a  Sexta  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 5ª.  Reunião Ordinária  –
biênio 2013/2015; 2 -  Diálogo sobre as propostas de trabalho  selecionadas da
IV Conferência para Proteção e Bem Estar Animal com o Secretário de Meio
Ambiente  Luciano Cascione;  3  -  Comunicados da Secretaria;  4 –  Assuntos
Gerais. Não compareceram à reunião os seguintes representantes: SEMAM,
SECID, SETUR, SMS, Denise Rosas, Yolanda Vianna, Artemis, Rita de Cássia,
Rogério  Patrinhani,  UNIMES  discente,  UNIMONTE  discente,  Corpo  de
Bombeiros, Polícia Ambiental. Justificaram: UNIMES docente. A presidente deu
inicio à reunião, cumprimentando a todos. Perguntou se a ata já havia sido lida
previamente e os conselheiros confirmaram e a aprovaram. Inverteu os itens da
pauta  e  passou para  os  Comunicados da Secretaria.  A secretária  informou
sobre a nova feira de orgânicos, quarta-feira, dia 18 de junho, das 16h às 20h,
na igreja da Pompeia. Apresentou um ofício do vereador Kenny, parabenizando
a divulgação para adoção de cães. Sr. Luiz sugeriu que o conselho apoie o
Fórum da Cidadania, realizando reuniões naquele local. Sr. Furtado perguntou
sobre a audiência com o prefeito e a Presidente informou que sua resposta foi
que  o  Secretário  de  Meio  Ambiente  o  represente,  pauta  desta  reunião.  A
Presidente apresentou o que já foi atendido dentro das propostas de Audiência
Pública, como o castramóvel, prestes a ser inaugurado, mais fiscais, praça dos
cães  monitorada  por  associação  de  amigos.  Já  está  em  andamento:
CODEVIDA, compra de chips, emendas parlamentares para CODEVIDA antigo
e para que seja UBS com plantão 24h e com provável mudança de local. Sr.
Roberto/SEFIN  lembrou  que  é  importante  fazer  o  projeto  até  o  início  de
dezembro, ou a verba se perde. Sr. Furtado comentou que não dará tempo e o
Secretário Luciano Cascione sugeriu que seja investido no 2º castramóvel, cujo
processo já está aberto e só falta a verba. Sr. Furtado concordou. Sra. Luciana
perguntou se há algo que o COMVIDA possa fazer  quanto ao aumento de
fiscais. Sr. Luciano disse que dificilmente, pois o prefeito colocará  limite de
contratação de pessoal. Sr. Furtado sugeriu que o COMVIDA envie ofício para
a  SECOR  confeccionar  placas  educativas,  Sra.  Marília  sugeriu  o  slogan
“Mostre  sua  educação:  recolha  o  cocô  de  seu  cão”.  A  secretária  Sandra
lembrou que este é um grave fator que influencia na balneabilidade das praias.
Sr.  Furtado  citou  o  projeto  que  havia  no  governo  Telma  de  combate  aos
esgotos clandestinos e o Secretário disse que existe um e está pendente com a
SABESP por falta de manifestação deles.  Também avisou que a SMS está
distribuindo folhetos na praia que informam sobre bichos geográficos e que os
cães costumam ser culpados por isso. Sra. Luciana explicou que um cachorro
infestado pode contaminar centenas de pessoas. Sra. Marília recomendou que
a campanha de educação para limpeza de fezes se estenda às praias, com
apoio  deste  conselho  e  demais  entidades.  Sr.  Luciano  destacou  que  o
castramóvel  facilitará  esta  ação,  onde  ele  estiver  pode-se  fazer  também
campanha de conscientização. Sra. Marília perguntou quais os vermífugos e
Sra. Luciana disse que são os normais e para os humanos,  medicamentos
tópicos. O sol mata as larvas, uma solução é revolver a areia, em campos de



futebol,  por exemplo.  Perguntaram sobre o empenho do poder  público pela
causa animal e o Secretário respondeu que existe independente da doação
pelo carnê do IPTU, e que é interessante mostrar a importância e a aplicação
da verba. Também ressaltou que restringir ao orçamento da Secretaria para
realizar os projetos é pouco, o melhor meio é o Fundo, e por isso é importante
reforçar a questão da contribuição. A verba do Fundo ainda não foi usada e a
despesa da CODEVIDA poderia ser paga pelo próprio. Sr. Furtado sugeriu que
o  castramóvel  pode  divulgar  que  foi  um bem  adquirido  pelo  FUBEM.  Sra.
Luciana explicou que estão na fase de análise pelo Departamento Jurídico da
Prefeitura do edital para apresentação de projetos. Sr. Furtado disse que será
marcada  uma  entrega  oficial  pelo  Prefeito  do  castramóvel.  Sra.  Luciana
ressaltou a importância de divulgar o COMVIDA e o FUBEM neste momento,
para  aumentar  a  credibilidade  dos  mesmos.  Sr.  Luiz  perguntou  sobre  a
divulgação pelo site da Prefeitura. A secretária informou que entrou em contato
com  a  pessoa  indicada  pelo  Sr.  Roberto/SEFIN  e  não  houve  resposta.  A
solicitação  será  reforçada.  Sr.  Luiz  solicitou  visita  à  nova  CODEVIDA e  a
Presidente  sugeriu  que  a  próxima  reunião  seja  no  local.  Ela  agradeceu  a
presença  do  Secretário  Luciano  Cascione.  Entre  os  Assuntos  Gerais,  ela
explicou  que  o  Comitê  de  Ética  da  Unisanta  aceitou  a  participação de  um
protetor, além do biólogo. Prof. João explicou como funciona, que há uso de
animais  somente  para  pesquisas,  como  medição  e  análise,  nas  quais
dificilmente se tira a vida do mesmo. Nas aulas nem são utilizados. Há outros
casos, como por exemplo, para fazer o levantamento de cães na praia, em que
é necessário passar pelo Comitê de Ética. Sra. Marília Asevedo/ONG DVA se
candidatou e foi  aceita por unanimidade. Prof. João também relatou que na
última reunião Sra. Yolanda solicitou a castração de gatos na UNISANTA, ele
intermediou com a instituição e será solucionado no próximo mês. Sr. Furtado
comentou que na CPFL fecharam um portão e há gatos isolados, que não são
alimentados.  Solicitou fiscalização e Sra.  Marília informou que já entrou em
contato e iriam ontem. É preciso fechar para não entrar mais, mas cuidar dos
que estão lá dentro, que, inclusive, correm risco de serem eletrocutados. 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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