
ATA DA 10ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2014.
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quinze horas realizou-
se a Décima Reunião Ordinária, do CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À
VIDA ANIMAL – COMVIDA, na UNIMONTE, sito à Rua Comendador Martins, 52, Vila
Mathias,  Santos  –  SP,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:  1  –  Palestra  sobre
comportamento  animal  e  sobre  o  projeto  "Cão  Cidadão"  -  zootecnista   Alexandre
Rossi; 2 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da 9ª. Reunião Ordinária – biênio
2013/2015;  3  –  Indicação  de  representante  para  o  Comitê  dos  Objetivos  do
Desenvolvimento do Milênio – ODM; 4 - Comunicados da Secretaria;  5 – Assuntos
Gerais. Não compareceram à reunião os seguintes representantes: SECID, SESEG,
SETUR, Marília Asevedo, Benedito Furtado, Denise Rosas, Maria Aparecida – DVA,
Artemis-MAPAN, Rita-SOS, Rogério-SOS, UNIMONTE discente, Corpo de Bombeiros,
Polícia  Militar.  Justificaram:  SEMAM,  SEFIN,  SEDUC,  Fábio-Empresas,  Agar-Cons.
Veterinários. A Presidente deu inicio à reunião cumprimentando todos os conselheiros
e convidou os presentes a assistirem à apresentação sobre adestramento inteligente.
Sr. Alexandre Rossi não pode comparecer e a Sra. Patricia Tsapatsis o representou,
com seus cães da raça Border Collie que fizeram várias demonstrações. A presidente
ressaltou a importância desta apresentação sobre comportamento animal, pois, não
saber lidar com ele, tem como possível consequência o abandono e que pelos últimos
estudos, o gato será o pet do futuro, por ser mais independente. Passando ao 2º item,
todos concordaram com a ata, que foi aprovada. No 3º item, a professora Carolina/
UNIMES  se  ofereceu  a  representar  o  COMVIDA  no  Comitê  “Objetivos  do
Desenvolvimento do Milênio” – ODM – cuja reunião acontece na 1ª segunda-feira do
mês,  às 9h,  com o que todos concordaram.  Sra.  Luciana informou que os ofícios
solicitados na última reunião foram enviados, à SMS e SEDUC sobre projetos e à
SEAS sobre colecionadores  de animais.  Sra.  Yolanda comentou que muitos  estão
morrendo devido à idade avançada. Sra. Anna Beatriz/UNIMES lembrou ter visto a
colecionadora Maria, de Santos, em um programa Tabu, da National Geographic. A
presidente explicou que a intenção é dialogar com o responsável pelo NAPS – Núcleo
de Assistência Psicossocial - para saber como lidar com pessoas que se encontram
nesta  situação.  Sra.  Gislaine  recomendou  conversar  com  a  família.  Sr.  Laerte
comentou  que  o  colecionador,  geralmente  não  acumula  só  bichos.  Sra.  Luciana
informou sobre o convite ao Conselho para comparecerem à Conferência do Plano
Municipal da Infância e Adolescência, em 18 de outubro, às 8h30. Também informou
que a Campanha de Vacinação antirrábica acontecerá a partir de 1º de novembro,
sábado  e  se  estenderá  até  dezembro.  Sr.  Laerte  completou  dizendo  que  os
colecionadores  evitam  se  expor,  com  receio  de  serem  denunciados,  mas  que  a
zoonoses vai até o local para vaciná-los, se necessário. Também perguntou sobre o
Fundo de Proteção e Bem Estar Animal,  FUBEM e Sra.  Luciana,  que participa da
comissão,  explicou  que  o  Departamento  Jurídico  ainda  não  aprovou  o  edital  que
deverá  ser  divulgado  para  a  apresentação dos  projetos.  D.  Yolanda perguntou  se
podem mexer no dinheiro, e a presidente respondeu que não, pois é depositado na
conta do FUBEM. A secretária informou que o processo foi  enviado com todas as
correções solicitadas e estão aguardando a resposta.  Lamentaram a ausência dos
conselheiros que não compareceram a esta reunião. A presidente agradeceu, e, nada
mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. 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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