
ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2008

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e oito, às dezessete horas, realizou-
se  a  Sétima  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  PARA 
PROTEÇÃO  À  VIDA  ANIMAL  –  COMVIDA,  no  Hospital  Veterinário  da 
UNIMONTE, sito à R. Galeão Coutinho, 517 – Jóckey Clube – São Vicente, com a 
seguinte ordem do dia:  1 – Leitura, discussão e aprovação da ata nº 06 de 2008; 
2 –Visita Técnica ao Hospital  Veterinário da UNIMONTE; 3 – Comunicados da 
Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes 
representantes:  Sandra  Valéria  Andrade,  Sandra  M.G.Chigo,  Leila  Carneiro 
Santiago,  da  ONG  DEFESA  DA  VIDA  ANIMAL,  UNIMES  –  corpo  discente, 
POLÍCIA AMBIENTAL e apresentaram justificativa de ausência: SEAJUR, SGO, 
SESEG, SETUR, SEPLAN, Benedito Furtado e Sandra Cecília Souza, da ONG 
DEFESA DA VIDA ANIMAL e ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DE 
SANTOS.  Em função do horário  a pauta da reunião foi  invertida,  para que os 
conselheiros pudessem visitar todas as instalações sem causar transtornos aos 
animais.  A  Secretária  informou  sobre  a  ausência  do  Presidente  por  motivos 
profissionais.  A  visita  começou  pela  parte  externa  do  Hospital,  aos  espaços 
destinados aos bois, porcos, cavalos, com o acompanhamento  da Profª. Luciana 
Campos – Coordenadora do Curso de Veterinária – que explicou a importância de 
interação dos alunos com os animais, para um aprendizado maior. Posteriormente 
os  conselheiros  passaram  por  todo  o  Setor  de  Produção  Animal,  Clínica  de 
Grandes e Pequenos Animais, Centro Cirúrgico de ambas e demais instalações do 
Hospital.  Por  último  foi  visitado  o  CETAS  –  Centro  de  Triagem  de  Animais 
Selvagens, que abriga animais mutilados em sua maioria por maus tratos, como 
corujas,  papagaios  e  outros  trazidos  pelo  IBAMA  e  Polícia  Ambiental;  alguns 
animais provenientes do Orquidário, que encontra-se em reforma, e durante esse 
período  os  conselheiros  foram  assistidos  pela  Profª.  Claudia  Carvalho, 
responsável pelo local. Após a visita, os Conselheiros reuniram-se no Auditório do 
próprio  Hospital.  Iniciando a  reunião  o Vice-Presidente  Sr.  Luiz  Carlos  Cabral, 
passou ao primeiro ítem da pauta, colocando a ata em votação e não havendo 
nenhuma retificação a  ser  feita  a  mesma foi  aprovada,  pela  unanimidade dos 
Conselheiros. Em seguida comentou sobre a visita ao Hospital, dizendo sentir-se 
satisfeito com o que viu, não só instalações excelentes como também toda a infra-
estrutura  necessária  ao  bem  estar  dos  animais.  Ressaltou  ainda,  que  todos 
deveriam pensar sobre o que fazer para conter as barbáries que o ser humano 
está  fazendo  com  os  animais.  Teceu  algumas  considerações  a  respeito  dos 
Objetivos do Milênio, e disse que o bem estar dos animais não estará inserido no 
mesmo o que lhe causou grande preocupação. A Conselheira Rita Caramez, da 
SEMAM, falou que se a Educação e o Social estiver no conteúdo desses Objetivos 
já será de grande relevância, pois entende que todos os problemas têm origem na 
família. Alguns Conselheiros fizeram seus comentários a respeito deste assunto e 
a  Profª.  Luciana  enfatizou  que  a  Internet  colaborou  muito  com a  melhoria  da 
Educação,  e  deu  algumas  explicações  do  Projeto  Albatroz.  O Vice-Presidente 



ressaltou que o Comvida precisa posicionar-se em todos os eventos que dizem 
respeito aos animais.
A  Conselheira  Rita  sugeriu  que  o  Conselho  procure  as  Universidades  para 
conhecer  melhor  os  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso,  com  o  objetivo  de 
acompanhar  projetos  que  tratam  da  Proteção  Animal.  Logo  após  o  Capitão 
Eduardo Nocetti,  do Corpo de Bombeiros, também propôs a inserção no Portal 
dos  Conselhos,  a  Instrução  Normativa  que  determina  a  destinação  do  animal 
silvestre. Alguns Conselheiros também sugeriram utilizar o Portal para  divulgar 
assuntos  diversos,  incrementando  assim  a  página  do  Comvida.  Encerrando  a 
reunião o Vice-Presidente agradeceu a presença de todos e novamente elogiou o 
trabalho da UNIMONTE pelo bem estar dos animais. 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 pelo Vice-
Presidente Luiz Carlos Cabral.
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