
ATA DA 12ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 16 DE DEZEMBRO DE 2008.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às dezessete horas, realizou-se a 

Décima  Primeira  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  PARA 

PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA, Auditório da PRODESAN, sito à Praça. 

Dos  Expedicionários  nº  10  com  a  seguinte  ordem  do  dia:   1  –  Leitura,  discussão  e 

aprovação da  ata  da Décima Primeira reunião  de 2008; 2 – Programação para o ano de 

2009; 3 – Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião 

os seguintes representantes: SGO, SESEG, SETUR, SEPLAN, SEAJUR, Sandra Valéria 

Andrade,  Sandra M. G. Chigo, Sandra Cecília  C. Souza, da ONG DEFESA DA VIDA 

ANIMAL,  ONG  DOMUS  NATURAE,  UNIMES,  POLÍCIA  MILITAR,  POLÍCIA 

AMBIENTA, e apresentaram justificativa de ausência: SEAJUR E SOS ORQUIDÁRIO - 

Dando início à reunião, o Presidente Flavio R. Corrêa, passou ao primeiro item da pauta, 

colocando em votação a ata da 11ª reunião, que  foi suspensa, será  lida e aprovada na 

próxima reunião. Passando ao segundo item da pauta,– O Conselheiro Benedito Furtado 

sugeriu que em todas as reuniões, estivesse presente um representante da SEVICOZ, com 

poder  de  decisão.  Foi  solicitada  também  a  implantação  imediata  dos  plantões  de 

emergência na SEVICOZ. Foi também solicitado, para que seja feito o RGA, para pessoas 

de baixa renda.   Houve o pedido para que fosse incrementado o número  de castrações 

através de mutirão, mas para isso será preciso fazer um chamamento da população na TV 

dando ênfase a  essa necessidade.  Outra  questão abordada pelo Conselheiro Furtado foi 

quanto a construção de um local para os cães abandonados, na cidade, sobre este item o 

Secretário informou estar aguardando resposta da CODESP quanto a cessão de terreno.  O 

Conselheiro Furtado informou que marcará uma reunião com o Presidente da CODESP e a 

SEMAM  parar  tratar  desse  assunto.  Em  seguida,  a  Conselheira  Kelly,  da  SEDUC, 

comentou  que  na  Feira  de  Adoção deveria  a  SEVICOZ,  trazer  para  adoção  mais  cães 

adultos e não somente filhotes. A Srª Rita Caramez da Coordenadoria de Proteção à Vida 

Animal, explicou que a carroçinha que traz esses animais é pequena e só contam com um 

veículo, foi então que a Conselheira Kelly sugeriu que alguma Secretaria disponibilizasse 

um dos seus veículos, para o transporte dos animais de grande porte. A Conselheira Kelly 

colocou que todos os ofícios encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde não recebem a 



devida atenção, e por isso solicitou fazer um levantamento de todos os ofícios que foram 

enviados aquela Secretaria.  Segundo o Presidente foram enviados 08 Ofícios para SMS 

sendo  que  somente  4  deles,  encaminhados  em  novembro  passado  é  que  não  foram 

respondidos. Foi também constatado, que vários conselheiros não comparecem às reuniões 

e o plenário entende que estes devem ser excluídos do Conselho, por não serem atuantes. 

Retomando a pauta, no segundo item, foi sugerido criar um logotipo para o Conselho, a 

Câmara de Relações Públicas  deve definir plano para divulgação de eventos e castrações. 

Por sugestão do Presidente foi aprovado o cancelamento da reunião de janeiro, sendo esta 

transferida para o dia 03 de fevereiro de 2009. Foi sugerido que em troca do apoio da 

Prefeitura Municipal de Santos à Cãominhada haja um retorno de publicidade do grupo A 

TRIBUNA para o Programa de Posse Responsável. Por fim o Presidente desejou á todos 

um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Nada mais havendo a ser tratado na reunião foi 

encerrada. Para a lavratura da presente ata, vai assinada por mim Olinda Maria Costa – 

Secretária Substituta e pelo Presidente Flavio Rodrigues Corrêa.
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