
ATA DA 8ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2010.

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dez, às dezesseis horas e trinta minutos, 
realizou-se a Oitava Reunião Ordinária, DO CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO 
À  VIDA  ANIMAL  –  COMVIDA,  no  Auditório  da  PRODESAN,  sito  à  Pça.  Dos 
Expedicionários nº 10, com a seguinte ordem do dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação 
das Atas da 6ª e 7ª. Reuniões Ordinárias – biênio 2009/2011; 2 – Discussão sobre o 
“Primeiro  Seminário  de Bem Estar  Animal  da Baixada Santista”;  3 -  Comunicados da 
Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes 
representantes:  SEAJUR,  SGO,  SESEG,  LUIZ  CABRAL ,  UNIMES –  corpo  discente, 
CORPO DE BOMBEIROS, e apresentaram justificativa de ausência: SETUR, UNIMONTE 
–  corpo discente.  Inicialmente  a  Presidente  cumprimentou todos os  presentes,  e  deu 
explicações quanto ao atraso na aprovação da ata da sexta reunião, que ocorreu em 
função de problemas administrativos. Em seguida perguntou se alguém teria retificação a 
fazer, e não havendo manifestação contrária as atas foram aprovadas por unanimidade. A 
seguir falou de sua expectativa quando assumiu a presidência do Conselho, em realizar 
um trabalho que fizesse diferença na melhoria da qualidade de vida dos animais. Por essa 
razão, lembrou sua ida à Florianópolis e resumiu brevemente todo o seu empenho, na 
busca de colocar a Campanha de Castração no Busdoor após reunião com a Secretária 
de Comunicação,  que na ocasião comprometeu-se a colaborar  mas precisava de um 
pedido oficial  da Semam. Após o envio do referido documento, disse que agora é só 
aguardar  uma  reposta  que  ainda  não  houve,  mas  que  o  Conselho  está   cobrando. 
Abordando  o  segundo  ítem  da  pauta,  a  Presidente  comentou  que  várias  Estados  e 
Municípios  já realizaram Seminários sobre o Bem Estar Animal, mas até o momento a 
Baixada Santista não o fez. Em função da relevância do assunto, a Presidente está se 
empenhando juntamente com o conselheiro Benedito Furtado, para trazer profissionais de 
alto gabarito e experiência, tais como Dra. Irvania Prada – médica veterinária da USP, 
entre outros, e que já estão sendo mantidos contatos mas devido a agenda ser muito 
concorrida,  ainda  não  obtiveram  resposta.  Informou  que  o  assessor  da  Semam,  Dr. 
Luciano, já disponibilizou o espaço da OAB. Destacou que o objetivo desse Seminário é 
despertar em todas as pessoas uma nova visão com relação aos animais, e  que serão 
convidados todos os Secretários da Baixada Santista,  bem como as Universidades,  e 
demais  segmentos.  Sugeriu  inclusive,  a  colocação  de  um  Stand  das  Universidades 
Unimes e Unimonte, no hall de entrada do Auditório. Os conselheiros passaram a debater 
e emitir opiniões bem como sugestões, inclusive de aproveitar o evento da “Caominhada” 
para divulgar o Seminário, quando a conselheira Yolanda – Ong Mapan, sugeriu utilizar o 
mesmo evento para a campanha de adoção. Neste momento os conselheiros discutiram 
acerca da  data do Seminário e a Presidente lembrou que vai depender da disponibilidade 
dos palestrantes,  pois a Profª.  Luciana – Unimonte -  informou que será realizado um 
Seminário  Nacional  e  que  provavelmente  esses  profissionais  estarão  envolvidos.  A 
Presidente  também pediu  para  a  conselheira  Kelly –  Seduc,  colaborar  no  sentido  de 
verificar o planejamento de um Seminário considerando a experiência daquela Secretaria, 
no  assunto.  Logo  após,  apresentou  o  novo  Secretário  de  Meio  Ambiente  –  Fábio 
Alexandre Nunes – e aproveitou para comentar sobre a situação do Busdoor, colocando a 
par  do  problema.  Este  por  sua vez,  agradeceu a  oportunidade e  falou  um pouco do 
trabalho  que  pretende  desenvolver  na  Semam,  mencionando  algumas  parcerias  já 
efetivadas para as Campanhas de destinação do óleo de cozinha e de medicamentos, 
esta última com a farmácia Sais da Terra. Foi citado também que o site da PMS poderá 
ser melhor utilizado para a divulgação da Campanha de Adoção, quando a Presidente 
destacou que a conselheira Suzete é incansável nesse assunto indo semanalmente à 
Codevida,  fotografando os  animais  e  disponibilizando em seu orkut  as  fotos.  Sugeriu 
inslusive,  que  esta  fique  responsável  por  alimentar  o  site.  Aproveitando  o  assunto,  a 



conselheira Suzete fez alguns comentários a respeito de situações que presenciou na 
Codevida,  inclusive  sobre  a  falta  de  educação  de  determinados  funcionários.  Nesse 
momento  a  Presidente  lembrou  que  foi  aprovada  em  reunião,  a  suspensão  da 
obrigatoriedade  de  vacinação  anti-rábica,  prévia,  do  animal  que  vai  ser  castrado, 
considerando  que  essa  imposição  acaba  por  dificultar  a  vida  dos  proprietários  que 
acabam desistindo  de  retornar.  Disse  também estar  surpresa  com isso  pois  já  havia 
conversado anteriormente com a Coordenadora Rita sobre o assunto, enfatizando que as 
clínicas particulares não adotam essa medida. Pedindo a palavra, o Secretário de Meio 
Ambiente, falou que esteve reunido com os funcionários da Codevida e sentiu que eles 
estão dispostos a trabalhar, entretanto, na ocasião os mesmos fizeram algumas ressalvas 
com relação aos protetores, que o Secretário considerou pertinentes. Este disse, que não 
dá para fazer proteção animal sem uma parceria com o Terceiro Setor, porém entende 
que o local, precisa de regras e que estas devem ser rigorosamente cumpridas para o 
bom andamento  dos  serviços.  Comunicou  que  a  Coordenadoria  vai  receber  algumas 
intervenções, arquitetos irão ao local para elaborar o projeto de mudança da estrutura 
visando adequá-lo o mais breve possível. Explicou que é necessário haver parcerias mas 
acima de tudo respeito ao espaço de cada um. Houve um pequeno debate em torno 
desse assunto,  quando o Secretário  citou que o trabalho poderá ser  compartilhado e 
talvez até remunerado, destacou ainda a admiração que têm pelo trabalho dos protetores. 
No  terceiro  ítem  da  pauta  não  houve  comunicados  da  secretaria.  No  último  ítem  a 
Presidente citou novamente sua viagem à Florianópolis destacando a visita que fez à 
Coordenadoria  de  Proteção  Animal,  dizendo  que  ficou  impressionada  com o  trabalho 
desenvolvido  por  eles,  com  frequentes  mutirões  de  castrações,  atendimento  às 
comunidades  carentes  por  um veterinário  designado  somente  para  isso,  modelos  de 
ações que se destacaram e permitiram que eles ganhassem um prêmio da Organização 
Mundial de Saúde. Pedindo a palavra, a conselheira Yolanda – Ong Mapan, denunciou 
que os veículos da Codevida estão quebrados entretanto, somente uma perua kombi está 
à  disposição  lamentavelmente  para  o  transporte  de  funcionários.  Em  seguida,  a 
conselheira  Leila  Carneiro  –  Ong  DVA,  também mencionou  que  não  consegue  fazer 
nenhuma denúncia de maus tratos por telefone, tendo em vista o mesmo estar sempre 
ocupado.  A conselheira  Denise  –  Ong  DVA,  também  comentou  que  uma  colega  de 
trabalho entrou em contato com a Codevida para pedir ajuda a um cachorro com as patas 
quebradas, e a  mesma foi  informada por àquele setor que não poderia  fazer nada a 
respeito. Nesse momento o conselheiro Dr. Laerte disse que o veículo de recolhimento de 
animais está na oficina há muitos dias, e que após o seu conserto avisou a Coordenadora 
mas que esta recusou-se a buscá-lo, e acha que o veículo poderia ser utilizado para 
casos semelhantes. Os conselheiros debateram sobre o assunto e foram categóricos em 
concordar  com a  utilização  do  referido  veículo.  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, Margareth Santiago Ferreira-  Secretária e pela Presidente Leila Abreu 
Oliveira.
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