
ATA DA 17ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2015.

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e quinze, às dezesseis horas e
trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a Décima Sétima 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  16ª.  Reunião  Ordinária  –  biênio  2013/2015;  2  -  Seleção  das
propostas para a regulamentação das feiras de adoção para encaminhamento;
3 – Definição da Comissão Organizadora da V Conferência de Proteção e Bem
Estar  Animal;  4  -  Comunicados  da  Secretaria;  5  –  Assuntos  Gerais.  Não
compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes:  SECID,  SESEG,
SETUR,  Denise  Rosas-DVA,  Maria  Aparecida-DVA,  Rita-SOS  Animais,
Rogério-SOS  Animais,  UNIMES  docente  e  discente,  UNIMONTE  discente,
Conselho  de  Biologia,  Corpo  de  Bombeiros.  Justificaram:  Marília  Asevedo,
Benedito Furtado, Ártemis S. Kokan, Yolanda Vianna. A Presidente deu inicio à
reunião cumprimentando todos os presentes. Indagou sobre a aprovação da
ata,  enviada  previamente  por  e-mail  para  leitura,  com  o  que  todos
concordaram. Passou ao item seguinte e informou que, entre as propostas da
IV Conferência consta a regulamentação de feiras de adoção de animais, a
qual  precisa  ser  regulamentada  por  lei,  inclusive  para  evitar  que  animais
cheguem doentes. Leu os itens e pediu sugestões. Sra. Tatiana/UNIMONTE
sugeriu que a data do atestado seja de no máximo, 10 dias. Sr. Roberto/SEFIN
perguntou como conferir  os animais já cadastrados. Sra. Paloma respondeu
que  é  necessário  uma  pessoa  responsável  por  isso.  Sr.  Fábio/Empresas
lembrou que há o risco da pessoa abandonar, caso não aceitem o animal que
está sendo levado. Sra. Paloma instruiu a não negar, cadastrar para o sábado
seguinte, quando ela poderá levar novamente. E informar que na CODEVIDA a
castração é feita com menos de 60 dias de vida, podendo ser determinado um
dia apenas para esta atividade. Sra. Agar/Cons. Veterinária ressaltou que o
item 2, guarda municipal, depende de solicitação, o que já foi feito várias vezes,
sem êxito. Sr. Fábio perguntou sobre o local e a presidente respondeu que já
acontece no Gonzaga, o que não é o ideal,  a Praça do SESC, do Aquário
seriam mais condizentes.  Ou na CODEVIDA,  as pessoas iriam até  lá  e  os
animais não precisariam sair, até se tornar um hábito. Sr. Fábio perguntou se
poderia  ser  itinerante.  Sra.  Paloma  respondeu  que  é  uma  idéia  a  ser
considerada. Sra. Gislaine sugeriu a Concha Acústica e a secretária Sandra
informou que apenas animais de pequeno porte, de colo, são permitidos. Sr.
Fábio sugeriu que observem os locais que mais possuem animais para realizar
as feiras e Sra. Paloma sugeriu que cada entidade de proteção poderia se
responsabilizar por uma feira. Sr. Roberto indicou que a Prefeitura pode realizar
convênios com Centros de Convivência e Sra. Margareth/SEDUC lembrou que
as entidades  de  bairro  abrem aos sábados.  Passou ao item 3  da pauta  e
explicou  o  funcionamento  da  Conferência.  A  Comissão  Organizadora  foi
escolhida entre os presentes e por contato telefônico, definida como a seguinte:
Paloma  Paim,  Leila  Abreu,  Gislaine  Correa,  Marília  Asevedo,  Agar  Peres,
Yolanda Vianna. Será enviada aos conselheiros a proposta para que outras
pessoas  integrem  a  comissão.  Quanto  às  datas  e  locais  para  as  pré-
conferências, decidiram: em agosto, 06, 13, 20 e 27 e 03 de setembro. Para as
escolas  na  Área  Continental  e  Zona  Noroeste,  enviar  ofício  
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à SEDUC. No Morro da Nova Cintra, galpão da paróquia, e Associação Castelo
Branco na Zona Noroeste, Sr. Éder se responsabilizou em entrar em contato.
Zona Leste, a Estação da Cidadania. Sra. Tatiana informará sobre a melhor
data na UNIMONTE para a Conferência, se 19 ou 26 de setembro. Quanto aos
Comunicados da Secretaria  e  Assuntos  Gerais,  não houve manifestação.  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
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