
ATA DA 12ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e trinta
minutos,  realizou-se  a  Décima  Segunda  Reunião  Ordinária  do  CONSELHO
MUNICIPAL  PARA  PROTEÇÃO  À  VIDA  ANIMAL  –  COMVIDA,  no  auditório  da
PRODESAN,  sito  à  Praça dos Expedicionários,  10,  Santos  –  SP,  com a  seguinte
ordem do dia: 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da 11ª. Reunião Ordinária –
biênio 2013/2015; 2 – Diálogo sobre o Plano de Salvamento de Animais em Desastres;
3 - Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião os
seguintes representantes: SESEG, SETUR, SMS, Maria Aparecida – DVA, Rita-SOS
Animais,  Rogério-SOS Animais,  UNIMONTE discente,  UNIMES discente,  Corpo de
Bombeiros, Polícia Ambiental. Justificaram: SEMAM, SECID, Yolanda Vianna, Fábio-
Empresas,  Conselho  de  Biologia.  A  Vice-presidente  deu  inicio  à  reunião
cumprimentando todos os conselheiros e justificou que a presidente estava a caminho.
Ela confirmou a indicação da Prof.ª Carolina Murta para o Comitê ODM, por meio de
ofício e recebimento deste por e-mail. Adiantou o item Comunicados da Secretaria, no
qual  não havia  assuntos  a comunicar.  Sra.  Luciana adentrou a  reunião e  em sua
opinião este Conselho se enquadra melhor  nos objetivos  7  e 8 do ODM. A Prof.ª
Carolina apoia a participação pelo nº 8. Sra. Maria Alexandra falou sobre a importância
do  castramóvel  e  Sra.  Marília  comentou  sobre  o  controle  populacional.Sr.
Roberto/SEFIN questionou o funcionamento do castramóvel, pois soube que estava
parado e Sra. Marília esclareceu que já está em funcionamento. Em relação ao 2º item
da pauta, Sra. Gislaine solicitou informações sobre o projeto a respeito de salvamento
em desastres e sugeriu que Sra. Yolanda apresente seu material sobre o assunto. Sra.
Marília falou sobre a criação de um grupo que dê assistência para os animais feridos e
perdidos.  Sra.  Maria  Alexandra  sugeriu  que  os  animais  sobreviventes  sejam
encaminhados para a CODEVIDA. Sra. Luciana lembrou que Sra. Leila, coordenadora
da CODEVIDA comunicou que não há condições de abrigar mais animais no local e
falou sobre ações de prevenção. Sra. Maria Alexandra sugeriu ações educativas com
panfletos e Sr.  Roberto disse que há um grupo da Defesa Civil  que trabalha com
orientação e que alguém da CODEVIDA poderia acompanhá-los, transmitindo como
agir  nestes  casos.  Ou  ainda,  treinamento  de  líder  comunitário.  Sra.  Luciana  falou
sobre materiais de divulgação e de educação em escolas de região de risco. Sr. Luiz
Carlos  insistiu  na ideia  de que deve haver  um local  para abrigá-los.  Sra.  Luciana
explicou que o foco é evitar a morte de animais e sobre a importância da prevenção.
Sra.  Gislaine  endossou  o  comentário.  Sra.  Maria  Alexandra  ressaltou  que  muitas
escolas são do Estado, o que dificulta a campanha e indicou o Centro da Juventude,
na Zona Noroeste para divulgação. Comentou sobre a prioridade que os donos dão
aos bens materiais e não aos animais. Sra. Luciana solicitou ideias sobre material para
realização de campanhas de prevenção. Sra. Marília comentou que a vacina V10 fora
citada  e  discutida  em  audiência  pública  na  Câmara,  pelo  aumento  de  casos  de
cinomose.  Entre  os  Assuntos  Gerais,  Sr.  Luiz  Carlos  convidou  a  todos  a
comparecerem na festa para crianças da comunidade no dia 20 de dezembro, às 14h.
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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