
 ATA DA 12ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2010.

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dez, às dezesseis horas e trinta minutos, 
realizou-se a Décima Segunda 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 
da Ata da 11ª. Reunião Ordinária – biênio 2009/2011; 2 – Distribuição de material do I 
Seminário de Bem Estar Animal da Baixada Santista.;3 - Comunicados da Secretaria; 4 – 
Assuntos  Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes:  SIED, 
SESEG, SETUR, Leila Carneiro – Ong DVA, UNIMES e UNIMONTE – corpo discente, 
Corpo  de  Bombeiros  e  Polícia  Ambiental,  e  apresentaram  justificativa  de  ausência: 
UNIMONTE- corpo docente e Associação dos Médicos Veterinários. A Presidente Leila 
Abreu, iniciou a reunião cumprimentando o plenário e passou ao primeiro ítem da pauta, 
perguntou aos conselheiros se havia alguma retificação a ser feita na Ata, e não havendo 
manifestação colocou-a em votação e foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros. 
Passando ao segundo ítem da pauta, relembrou as palestras que serão apresentadas e 
destacou as qualificações de cada palestrante. Informou também que em breve, ela e a 
conselheira  Marília,  estarão  participando  de  uma  palestra  na  USP,  cujo  conteúdo 
abrangerá  técnicas  para  detectar  maus  tratos,  a  manutenção  adequada  dos  abrigos, 
técnicas de como trabalhar com os animais dentro das Zoonoses entre outros. Salientou 
que  seu  objetivo  é  buscar  aprendizado  e  repassá-lo  aos  conselheiros.  Em  seguida 
mostrou o material do Seminário, comentou sobre o cartaz e pediu a  colaboração dos 
conselheiros na divulgação. Ressaltou que somente conseguiu realizar esse Seminário 
com a valiosa colaboração do conselheiro Benedito Furtado, que intermediou o contato 
com a Codesp, patrocinadora do evento. A Presidente pediu ao Dr. Laerte, representante 
da Secretaria de Saúde para falar sobre a Campanha de Vacinação Anti-Rabica. Este 
passou a explicar que a vacina adquirida é de boa qualidade, trata-se de um produto novo 
acredita que os efeitos colaterais sejam menores principalmente porque a quantidade a 
ser injetada passou de dois para um ml. Informou ainda que a Campanha terá início no 
dia  vinte  e  dois  de  agosto,  e  que  já  foi  solicitado  à  Semam  para  disponibilizar  um 
veterinário de plantão para atender os casos emergenciais. Neste momento o conselheiro 
Benedito Furtado sugeriu a realização de uma reunião conjunta entre a Semam, Saúde e 
Secom,  visando  ampliar  a  divulgação  da  referida  Campanha  que  deverá  ser  bem 
ostensiva. Retomando a palavra, a Presidente informou que infelizmente a Secretária de 
Comunicação, enviou resposta negativa ao pedido de utilização do Busdoor e pediu ao 
conselheiro Benedito Furtado para interceder junto àquela Secretaria, tendo em vista que 
houve uma promessa da mesma em colaborar com a Campanha. Pedindo a palavra, a 
Sra.  Fabiana  –  chefe  de  Departamento  da  Semam  –  ratificou  o  que  foi  dito  pela 
Presidente, que por sua vez disse que pretende doar o material da Campanha para outras 
cidades pois trata-se de uma peça muito boa, e que foi generosamente doada por uma 
agencia renomada do Sul do País. Disse ainda que lamenta muito não poder implantar 
essa Campanha em Santos, por falta de interesse do poder público. A conselheira Rita 
Caramez,  informou  que  esteve  reunida  juntamente  com o  Secretário  Fábio  e  a  Sra. 
Rosana  –  Secretária  de  Comunicação,  ocasião  em  que  esta  última  considerou  que 
apenas a propaganda nos ônibus não surtiria efeito, e sim a veiculação em outros meios 
de  comunicação.  Demonstrando  surpresa,  a  Presidente  achou  estranho  não  ter  sido 
convidada a  comparecer  na  referida  reunião.  Aproveitou  para  relembrar  a  reunião  do 
conselheiro Furtado com o Sr.  Prefeito,  que na ocasião disse que resolveria todos os 
problemas urgentes da Codevida, como o toldo para o gatil, as vacinas e os aquecedores. 
O conselheiro Furtado correu atrás de orçamentos e até o momento o dinheiro não foi 



disponibilizado, motivo pelo qual a Presidente entrou em contato com a Secretaria de 
Finanças  quando  ficou  sabendo  que  o  processo  ainda  estaria  aguardando  a  verba. 
Entretanto, logo em seguida telefonou para a Chefe de Departamento, que informou-lhe 
sobre a liberação do dinheiro. Após essa notícia a Presidente foi contactar a empresa 
para confecção do toldo, que lhe deu dez dias de prazo para entrega. Citou também as 
vacinas e a Sra. Fabiana deu as explicações pertinentes à aquisição, bem como disse 
também que a Semam está adquirindo uma geladeira e um freezer para acondicioná-las 
de forma correta.  No terceiro ítem da pauta,  a Presidente leu um ofício enviado pelo 
Vereador  Benedito  Furtado,  sobre  a  necessidade de capacitação dos funcionários  da 
Codevida pelo Foca – Curso de Formação de Oficiais de Controle Animal, objetivando 
melhorar o conhecimento sobre o assunto, e disse ainda que colocou-se à disposição 
para passar um filme do “Foca” aos funcionários daquele Setor. Passando ao quarto ítem 
da  pauta,  foi  aberta  a  palavra  ao  plenário.  O  conselheiro  Furtado  convidou  os 
conselheiros  a  participarem  de  uma  reunião  na  Câmara,  dia  19  de  agosto  –  15h, 
juntamente com o Engº Rosas, para conhecerem o projeto do “Abrigo” que está em fase 
de conclusão. Falou também que estão faltando medicamentos na Codevida, e pediu à 
conselheira Marília para comprá-los através da Ong DVA, e fornecê-los com posterior 
devolução tão logo a Coordenadoria possa adquirí-los. Manifestou sua preocupação com 
o término dos contratos, bem como com a possível falta de ração e medicamentos em 
função disso. Houve muita discussão entre os conselheiros acerca do assunto. Alguns, 
comentaram casos de animais dispensados pelo Dr. César – veterinário da Codevida – e 
que foram atendidos pela ONG DVA. Por essa razão, a conselheira Rita Caramez, pediu 
para a conselheira Marília enviar por e-mail todas essas denúncias, para que ela possa 
averiguar. Também muito indignada com tantos problemas, a conselheira Suzete disse 
que não vai mais reclamar, e pretende ir ao Ministério Público formalizar suas denúncias. 
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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