
ATA DA 13ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE
2015.

Aos dez dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezesseis horas e trinta
minutos,  realizou-se  a  Décima  Terceira  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  12ª.
Reunião Ordinária – biênio 2013/2015; 2 –  Apresentação do novo Secretário
de Meio Ambiente de Santos;  3 – Eleição do presidente do COMVIDA; 4 -
Comunicados  da  Secretaria;  5  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à
reunião  os  seguintes  representantes:  SECID,  SMS,  Denise-DVA,  Yolanda
Vianna-MAPAN,  Rita-SOS  Animais,  Rogério-SOS  Animais,  Fábio-Empresas,
UNIMES  e  discente,  Corpo  de  Bombeiros,  Polícia  Ambiental.  Justificaram:
Marília-DVA, Benedito-DVA, UNIMES docente. A Vice-presidente deu inicio à
reunião cumprimentando todos os conselheiros e justificou que a presidente
Luciana  Campos  Pinto/UNIMONTE  não  integra  mais  o  Conselho,  pois  se
mudou  de  cidade.  Esclareceu  que  em fevereiro  ela  estava  em período  de
férias, por isso não houve reunião. Iniciou pelo item 4 e a secretária informou
sobre a audiência pública na Câmara a respeito da Segunda Sem Carne. Sra.
Artemis/MAPAN  perguntou  se  haveria  peixe.  Sra.  Maria  Alexandra/SEDUC
explicou que nenhum tipo, a intenção é evitar alimentos que comprometam o
sofrimento animal. A questão é o que a substituirá, pois a maioria da soja é
transgênica e o ovo provoca colesterol alto.  Sra. Paloma explicou que haverá a
presença de nutricionistas e de veganos que explicarão sobre os alimentos
substituíveis. No assunto seguinte, um ofício da câmara com indagações sobre
o castramóvel, Sra. Paloma respondeu que são agendadas 30 castrações ao
dia, iniciam pela manhã e terminam ao atender o último. Às vezes uma pessoa
leva mais  de  um animal  e,  como funciona por  bairro,  dificilmente  faltam.  A
equipe possui 3 veterinários, sendo 2 cirurgiões e 1 anestesista; 1 auxiliar –
ressaltou que é necessário mais -, 1 auxiliar administrativo e 1 motorista. O que
limita  maior  atendimento  é  o  número  de  instrumentais,  que  também  são
utilizados na CODEVIDA. Sr. Luiz Carlos/DVA perguntou se há programação e
ela confirmou, com o objetivo de castrar o maior número de animais da região
atendida, em 60 dias e que há mais gatos que cães. Sra. Artemis perguntou
sobre o estado dos animais e ela respondeu que na orla são bem tratados, na
maioria, e não fazem diferença no controle de natalidade já que não circulam
soltos e sozinhos, já na Zona Noroeste e Área Continental há manifestação de
carrapatos. Sra. Artemis sugeriu que não tenha na orla, apenas para os mais
necessitados ou que sejam priorizados. Sra. Maria Alexandra esclareceu que é
direito do munícipe. Sra. Paloma esclareceu que pretendem atender apenas
animais castrados para outros casos, induzindo as pessoas a realizarem. Por
mês são cerca de 400 castrações. Sra. Gislaine apresentou o novo Secretário
de Meio Ambiente, Sr. Luciano Pereira de Souza, que agradeceu e se colocou
à disposição para ampliar os serviços do setor de atendimento à vida animal.
Ele explicou que há muitos problemas a serem resolvidos na SEMAM, está no
início da gestão e a boa notícia é que a minuta do edital FUBEM para custear
projetos  foi  refeita  e  enviada  ao  PROJUR  para  ser  aprovada.  Há  uma
programação  para  vacinação  de  V10  e,  segundo  a  coordenadora  Leila  os
números da CODEVIDA são os seguintes: 2895 castrações, 175 adoções e
212 resgates. O espaço é acanhado, pretendem aumenta, mas há restrição



orçamentária.  A  vacina,  conseguiram  por  meio  de  colaboração  de  verba
parlamentar do vereador Furtado. Estão providenciando toldo para a entrada
da CODEVIDA e melhorias das condições de trabalho. Precisa de colaboração
de todos,  são 220 animais  com um dispêndio  muito  alto,  necessário  maior
campanha  para  a  posse  responsável,  um  trabalho  que  não  acaba  nunca.
Apresentou  o  novo  Chefe  do  DEPAVI,  Sr.  Éder  Santana,  ao  qual  a
Coordenadoria  está  ligada.  O  Secretário  já  militou  na  causa  do  bem estar
animal, inclusive possui uma cadela adotada da MAPAN. Espera oferecer mais,
mas há limitações e conta com a colaboração para minimizar os problemas. Sr.
Luiz  Carlos  falou  que  recebeu  reclamação  sobre  a  comunicação  entre  a
CODEVIDA,  a  Guarda  Municipal  e  a  Polícia  Ambiental  e  que  não  há
atendimento aos finais de semana e feriados. Sr.  Éder esclareceu que está
marcada reunião com a SESEG para que conheçam as carências de cada um
e a partir daí viabilizarem soluções, elaborando um protocolo de atuação. Sr.
Nilson/ Guarda Municipal contou que um homem tentou afogar um cão no mar,
na delegacia disseram que não podiam fazer nada, em relação ao animal e a
CODEVIDA estava fechada. Fizeram laudo com veterinário particular, Dr. Luiz
Henrique, e o homem foi preso. Se fosse uma pessoa, mandariam ao IML, o
delegado errou, pois foi flagrante. Sr. Nilson/GM comentou que há vários cães
soltos, de moradores de rua, na região do canal 4. Sr. Éder/DEPAVI disse que
estão  com  boas  condições  de  saúde  e  castrados.  Sr.  Nilson  disse  que
atacaram os guardas e há reclamação de munícipes de que ficam na areia da
praia. Sra. Artemis disse que são mais felizes do que se estivessem presos na
CODEVIDA, são livres e mansos. Sr. Éder completou que se não estiverem em
situação de risco, podem continuar onde estão. Sr. Nilson/GM acrescentou que
o problema é atacarem as pessoas. Sra. Paloma respondeu que não avançam,
e, se aconteceu, foi porque estavam defendendo os donos que brigavam e os
guardas  apartavam.  Sr.  Roberto/discente  Unimonte  comentou  que  é  um
problema  da  zoonoses,  devido  à  raiva.  O  Secretário  respondeu  que  essa
doença está  extinta.  Sra.  Tatiana/Unimonte  que também há as  verminoses,
caso de saúde pública e que podem morder crianças. Sra. Paloma explicou
que neste caso o pai é o responsável. Sra. Gislaine completou que os últimos
casos foram mordidas por animais de casa ou porque entraram no território
deles. Sr. Roberto/discente Unimonte informou que já participou de campanha
de  vacinação  e  há  cães  que  fogem,  nem  todos  são  vacinados.  Sra.
Paloma/SEMAM  respondeu  que  além  de  vacinados  e  castrados,  recebem
microchips. Sra. Artemis esclareceu que o conselho defende os animais e o
que estão fazendo é defender as pessoas dos animais. Sr. Nilson/GM contou o
caso de um rottweiler que a zoonoses não aceitou por ser cão de rua, neste
tipo de caso, quem responde? Sr. Éder/DEPAVI esclareceu que a história é
diferente, o próprio dono pediu para os bombeiros retirarem o animal. Sr. Nilson
disse que a viatura da GM levou-o para a CODEVIDA. Sr. Éder ressaltou a
importância de criar um protocolo de atuação, para não pegar primeiro e depois
ver o que faz, evitar improvisos. A CODEVIDA não é depósito e tem espaço
bem limitado. Sr. Nilson reclamou que a CODEVIDA não tem plantão. Sr. Éder
lembrou que também não há guardas municipais na CODEVIDA, no Jardim
Botânico, no último final de semana assaltado, mais uma vez. Todos os setores
da  Prefeitura  possuem limites  de  atuação,  assim  como a  CODEVIDA para
buscar  e  abrigar  os  animais,  a  Guarda  também  apresenta  uma  condição
negativa.  A vice-presidente solicitou que,  quando o protocolo estiver pronto,



apresentem no Conselho. Sr. Éder aceitou, com prazer. Sr. Luiz Carlos disse
que, como conselheiro e munícipe, se a prefeitura não tem verba, cobrará do
poder público. Sr. Éder informou que não há verba para ampliação, mas há
para a estrutura básica e para manter os animais saudáveis, que é o essencial.
O Secretário pediu paciência, pois iniciaram agora e são, antes de qualquer
coisa, preocupados com a vida animal e seu bem estar. Pediu licença e se
retirou.  Continuando  os  Comunicados,  item 4,  a  secretária  informou  que  a
SEDUC respondeu o ofício dizendo que não participam do projeto Sanitarista
Mirim e também não há outro semelhante. Sra. Maria Alexandra explicou que é
direcionado ao público mais velho, a cargo das escolas do estado, do 6º ano
em  diante.  A vice-presidente  passou  ao  item  3,  Eleição  do  presidente  do
COMVIDA.  Por  não  haver  quórum,  foi  adiado  para  a  próxima  reunião.
Perguntou se alguém teria interesse em se candidatar. Sra. Gislaine/SEDURB
esclareceu  que  prefere  atuar  da  plateia,  não  se  sente  bem  à  frente  do
Conselho. Sra. Maria Alexandra sugeriu procurar anteriormente indagando por
e-mail.  Sra. Gislaine enfatizou que já houve muito progresso no perfil  e  na
atuação  deste  conselho,  que  antes  girava  em  falso.  Os  participantes  são
pessoas esclarecidas e comprometidas que trazem soluções e não apenas
reclamações. A vice-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 Vice-presidente
Gislaine Correa Soriano.
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