
ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2009.

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e nove, às dezessete horas, realizou-se a 
Quarta 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 terceira 
reunião  de  2009;  2  –  Sugestões  da  “Câominhada  de  A  Tribuna”;  3  – 
SugestõesComunicados da Secretaria;  4 – Assuntos Gerais. Em função de problemas 
administrativos,  a  convocação  foi  enviada  às  vésperas  da  reunião  e  portanto  os 
conselheiros  que  não  compareceram,  estão  com  suas  faltas  justificadas, 
excepcionalmente. Por essa razão, o Presidente iniciou a reunião pedindo desculpas pela 
falha cometida pela secretária. Mencionou a ata, colocou-a em votação, e foi aprovada 
pela unanimidade dos conselheiros. Passando ao segundo ítem da pauta, o Presidente 
pediu à conselheira Rita Caramez da Semam, para dar informações a respeito da reunião 
que  participou,  neste  dia,  com  a  coordenação  da  “Câominhada”  na  TV  Tribuna.  A 
conselheira comunicou que não houve alteração da programação que será idêntica a do 
ano passado, apenas o horário foi modificado com início às dez horas e término às treze 
horas  e  trinta  minutos.  Disse  também  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Santos  estará 
participando  com  duas  barracas,  sendo  uma  da  Coordenadoria  de  Proteção  À  Vida 
Animal e outra da Sevicoz. Em seguida o Presidente falou que a escolha deste tema, teve 
como  objetivo  colher  sugestões  dos  conselheiros  para  serem  encaminhadas  aos 
organizadores do evento. Informou que recentemente, esteve reunido com o Diretor de 
Marketing  e  com  a  Relações  Públicas  da  TV  Tribuna,  ocasião  em que  colocou  que 
poderiam  estar  veiculando  chamadas  dentro  de  sua  programação,  sobre  a  Feira  de 
Adoção  de  Animais.  Houve  colaboração  nesse  sentido,  tanto  que  foi  observado  um 
aumento de animais adotados porém, houve interrupção das chamadas e o Presidente 
informou que vai novamente reforçar o pedido, enfocando o tema “Posse Responsável”. 
Neste momento, a Profª. Luciana da Unimonte, opinou dizendo que considera essencial a 
abordagem  da  televisão,  sobre  o  recolhimento  das  fezes  dos  animais  inclusive 
disponibilizar folders para distribuição, no dia do evento. A conselheira Gislaine da Seplan, 
sugeriu também contactar a televisão, para anunciarem a II Conferência Para Proteção À 
Vida  Animal  tendo  o  Presidente  gostado  da  proposta,  e  informado  que  tentará  esse 
espaço. Passando ao segundo ítem da pauta, o Presidente falou que conforme menciona 
o Decreto, poderá ser convidado um palestrante para a II Conferência e ele entende que 
será muito enriquecedor para todos os presentes, assitir uma palestra dentro do tema 
base,  e  pediu  para  que  os  conselheiros  dessem  sugestões  de  nomes  para  fazer  a 
apresentação. Pedindo a palavra, o Dr. Laerte– chefe da Sevicoz-citou o nome da Sra. 
Luciana Gomes do DRS/SP, que participa do “Projeto Foca”,  como possível palestrante 
porque conhece seu trabalho e considera-o muito relevante. O Presidente disse que vai 
entrar  em  contato  mas  deixou  em  aberto  as  sugestões,  que  poderão  ser  enviadas 
posteriormente. No quarto ítem da pauta, o Presidente leu a resposta do ofício enviado 
pelo Colégio  Santa Cecília  sobre a utilização de animais em laboratório  pelos alunos 
daquela instituição, após denúncia formulada pela conselheira Rita Caramez, na última 
reunião. Em razão da resposta não ter atendido às expectativas, todos os conselheiros 
foram unânimes na decisão de reiterar o ofício manifestando o descontentamento com o 
alegado, e sugerir um site que proporcionará um ótimo aprendizado e os animais serão 
poupados do sacrifício. A seguir leu o e-mail enviado pelo CRMV, no qual consta que a 
Secretaria Municipal de Saúde e àquele órgão assinarão um Protocolo de Intenções para 
fiscalização conjunta dos estabelecimentos veterinários do município de Santos. Informam 
ainda que posteriormente, a intenção do CRMV, é ampliar  sua abrangência incluindo a 
proteção  à  vida  animal,  numa  futura  parceria  com  a  Coordenadoria  da  Semam.  O 



Presidente comentou que ficou muito satisfeito com a notícia, e a instalação da Delegacia 
Regional que está prevista para o segundo semestre de julho, será muito importante para 
a questão animal. Pedindo a palavra, a Profa. Luciana, comentou que participou de uma 
reunião onde obteve a informação de que os pet shops não têm fiscalização nenhuma por 
falta de Legislação específica, cuja competência era da Vigilância Sanitária Estadual, e 
que atualmente o controle é puramente comercial, portanto, não existe fiscalização dos 
serviços  prestados  e  que  o  CRMV  está  lutando  para  regulamentar  essa  situação. 
Informou o Presidente também, do ofício enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, em 
resposta ao ofício deste Conselho, a respeito dos plantões nos finais de semana dos 
veterinários  lotados  na  Sevicoz.  O  Secretário  de  Saúde  diz  que  após  avaliação  do 
assunto, que não entende ser necessária a realização desses plantões, entretanto, o Dr. 
Laerte  informou  que  estão  estudando  a  proposta  e  talvez  viabilizem  os  plantões  à 
distância, ou seja, o médico veterinário fica à disposição no final  de semana com um 
telefone, que deverá ser acionado somente em casos de extrema urgência,  quando o 
animal com risco de morte receberá atendimento. A Profa. Luciana também comunicou 
que a Associação dos Médicos Veterinários foi extinta, e criada nova Associação da Costa 
Atlântica.  No  último  ítem da  pauta   o  Presidente  abriu  para  perguntas  e  não  houve 
manifestação. 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 Presidente Flavio Rodrigues Corrêa.
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