
ATA DA 14ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2015.

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezesseis horas e
trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a Décima Quarta 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 13ª. Reunião Ordinária – biênio 2013/2015; 2 – Apresentação da
nova Secretária de Meio Ambiente de Santos - Marise Céspedes Tavolaro - e
equipe;  3  –  Eleição  do  presidente  do  COMVIDA;  4  -  Comunicados  da
Secretaria; 5 – Eleição do representante do COMVIDA no Comitê ODM; 6 –
Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião os seguintes representantes:
SECID, SETUR, SMS, Denise-DVA, Yolanda Vianna-MAPAN, Artemis/MAPAN,
Rita-SOS Animais, Rogério-SOS Animais, UNIMES docente e discente, Corpo
de Bombeiros, Polícia Ambiental. Justificaram: Maria Aparecida//MAPAN, Fábio
Varella/Empresas, Tatiana/UNIMONTE docente, UNIMONTE/ discente. A Vice-
presidente  deu  inicio  à  reunião  cumprimentando  todos  os  conselheiros  e
apresentou a Sra. Marise, nova Secretária de Meio Ambiente, que agradeceu e
apresentou sua equipe: Sr. Luiz Ezildo, Secretário Adjunto, Sr. Éder Santana,
Chefe do DEPAVI, onde a CODEVIDA está inserida, Sra. Viviane Amaral, Chefe
do DEPCAM. Quanto à votação do novo presidente do COMVIDA, Sr.  Éder
verificou o  regimento  que considera  como quórum o número de presentes.
Houve duas candidatas, Sra. Agar e Sra. Paloma, a qual venceu a eleição. Esta
agradeceu  e  disse  que  pretende  que  o  Conselho  seja  mais  pró-ativo,
compreendendo  as  propostas  da  Conferência,  Sra.  Gislaine  lembrou  que
muitas já foram resolvidas.   Serão enviadas por  e-mail  para andamento na
próxima reunião. Sra. Marília lembrou que foi solicitada reunião com o prefeito,
para a qual ele enviou o então Secretário de Meio Ambiente, Luciano Cascione
como  representante.  Sr.  Benedito  Furtado  solicitou  o  envio  do  ofício  para
marcar com o próprio Prefeito. Em relação ao item 5, resolveram consultar o
Prof.  Luiz  Biondi,  suplente Da Profª  Carolina Murta e posteriormente enviar
ofício  à  Universidade  para  que  a  substitua  no  Comitê  ODM.  Entre  os
Comunicados da Secretaria,  foi  lembrado que o edital  para recebimento de
projetos com temas sobre o bem estar animal foi publicado e a data de entrega
limite é dia 09 de julho, feriado, por isso se estenderá até dia 13 de julho. 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  Paloma Paim
Taboada.

PALOMA PAIM TABOADA       SANDRA CUNHA DOS SANTOS
              Presidente  Secretária


