4ª RO/COMITÊPRÓ-ANIMAIS/24/04/2019

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTADUAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA DOS ANIMAIS – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS
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Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14h30 na
sala de reunião da SEMARH, a Secretaria Executiva das Unidades
Colegiadas Jamila Leime deu bom dia aos conselheiros e convidados,
justificou a ausência do coordenador do conselho e deu início a 4° reunião
oficial do Comitê Pró-Animais onde ali estiveram presentes: Marivaldo
Fernandes Souto (Batalhão da Polícia Militar Ambiental - BPMA), Ademir
Teodoro de Oliveira (Comissão da Defesa dos Animais da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB), Solany Maria Souza Moreira (ONG’s), Angélica
de Paiva Vendramini Furtado (Instituto Natureza do Tocantins –
NATURATINS), Patrícia da Silva Freitas, Lucinara Montelo Maranhão
Monteiro (Secretaria da Educação, Juventude e Esportes - SEDUC), Camille
Fane Oliveira Lima Bilharinho (Secretaria de Segurança Pública - SSP),
Cinthia Barbosa Pires Azevedo (Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMARH), Erika Jardim da Fonseca Santos (Secretaria do
Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária – SEAGRO). Apresentação da
Pauta, 1) Abertura; 2) Ordem do Dia: I. Aprovação da Ata da 3ª RO do Comitê
Pró-Animais (SGD: 2018/39009/001119); II. Início da execução do plano de
ação (SGD:2019/39009/001148) 3) Palavra Livre e 4) Encerramento. Jamila
(SEMARH). Começou colocando em votação o ponto I da pauta que trata da
aprovação da ata da 3° Reunião Ordinária e Extraordinária do Comitê PróAnimais, assim ficando aprovadas por unanimidade. Em seguida, Cinthia
(SEMARH) fez a leitura do Plano de ações na categoria Ações Institucionais no
primeiro tópico convidarem as entidades para integrarem como convidados o
Comitê Pró-Animais ATM, AGETO e ADAPEC foram feitos ofícios com convite
os respectivos gabinetes e tivemos confirmação da ATM e da AGETO.
Segundo tópico revisar a logomarca do Comitê enfatizar pequenos animais, e
contemplar outras categorias Cinthia (SEMARH) explicou que a SEMARH está
sem técnicos para desenvolver a logo assim mandando o material para
SECOM do palácio. Erika (SEAGRO) sugeriu para que fizesse três modelos de
logomarca, Cinthia (SEMARH) reforçou que pediu os três modelos e que está
cobrando para que na próxima reunião fique pronto para aprovação. Em
seguida, fez a leitura do próximo tópico que é oficiar as entidades para
levantamento das Campanhas Educativas em execução dando publicidade às
ações em execução. Já foi solicitado junto a SECOM do palácio um adesivo
12cm x12cm “Eu freio para animais” para aproveitar a AGROTINS voltado ao
produtor rural onde viajam muito assim seria mais efetivo. Erika (SEAGRO)
perguntou se seria feito o adesivo com a nova logo. Foi esclarecido que a ideia
é usar a nova logomarca, mas se não estiver pronta vai ser usada a anterior, os
adesivos serão feitos sem a logo do comitê. Cinthia (SEMARH) deu
continuidade na leitura do plano de ação, criar rede de informação e rede
social, parceria para campanhas institucionais de conscientização envolvendo
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formadores de opinião, explica que todo o plano de ação foi apresentado para
a ASCOM da secretaria e ela repassa para a ASCOM do palácio, no momento
está aguardando o posicionamento do palácio para criação destas redes
sociais assim trabalhando da melhor forma. Ademir (OAB) ressalta que tem
uma legislação de 2016 que autoriza convênios e recursos, assim a solução
seria pressionar e oficiar o pedido da comissão para o legislativo e o executivo
do qual a comissão é vinculada para o recebimento de recursos. Erika
(SEAGRO) explica que está no plano de ação a elaboração do ofício e sugeriu
que façam no final da reunião a SEAGRO, SEMARH e OAB. Solany (ONG)
disse que fez uma articulação política com a prefeita de Palmas junto com a
deputada Cláudia Lelis e conseguiu uma emenda no valor de 150.000,00 para
a proteção animal em uma ação pontual. Cinthia (SEMARH) deu continuidade
na leitura do plano de ação, sensibilizar CRMV para buscar uma solução
conjunta na promoção de campanhas de castração de animais urbanos
oferecidos por ONGs e grupos de protetores independentes. Ademir (OAB)
disse que estamos enfrentando uma epidemia de gatos e as ONG´s que
realizam as castrações estão sofrendo multas do CRMV-TO alegando local
indevido sendo que os municípios do interior não possuem um local adequado
para a castração. Jamila (SEMARH) sugere se estabeleça uma data para uma
reunião entre ONG, OAB e CRMV-TO. Ademir (OAB) cita que nos hospitais e
em outros lugares quando há necessidade eles fazem tratamento em seres
humanos em lugares que não estão na melhor condição e que o CRMV-TO
deveria flexibilizar o local de castração e disponibilizar uma equipe técnica para
auxiliar os profissionais que prestam esse serviço, entendendo que estão
próximos de uma situação de epidemia assim autorizando os profissionais para
realizar a castração. Joseanne (CRMV-TO) falou que repassaria o horário da
reunião para que a presidente do CRMV-TO possa comparecer à reunião.
Jamila (SEMARH) ficou com a organização desta reunião vendo a
disponibilidade dos conselheiros e do espaço. Cinthia (SEMARH) continuou
com as pautas do plano de ação, promover dialogo e articulação junto ao poder
legislativo para destinar emendas parlamentares para aquisição de veículos de
castração móvel no território estadual. Solany (ONG) diz que em janeiro
agendou uma reunião com os deputados Ricardo Ayres e Ivory de Lira para
solicitar que eles colocassem como meta a destinação de recursos para a
proteção animal, no momento a questão do “castra móvel” e que fosse criada a
frente parlamentar de defesa e proteção animal. Cinthia (SEMARH) deu
continuidade falando sobre a fomentação de consórcios intermunicipais para
uso do castra móvel, mas para fomentar os consórcios é necessário o castra
móvel e a emenda parlamentar que a Solany conseguiu o valor de R$
150.000,00 reais para a implantação desta ação, então quando conseguir o
castra móvel vai começar a fomentação dos consórcios. Ademir (OAB) disse
que existe uma sistemática para aplicação de recursos de emenda parlamentar
são impositivas assim é obrigatória, mas ela fica disponível para a indicação do
parlamentar, assim deve-se informar o comitê para que ele indique onde deve
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ser aplicado o recurso de forma urgente para que não se perca o recurso.
Solany (ONG) diz que os municípios estão em uma ampla discussão querendo
que o castra móvel fique à disposição dos mesmos devido à falta de CCZ na
maioria, apenas Gurupi, Palmas, Araguaína e Dianópolis tem CCZ, ficando
assim direcionado às associações e ONG’s. Informou ainda que conseguiu
uma audiência pública na Assembleia legislativa. Erika (SEAGRO) propôs que
nesta reunião fossem tratados todas as ações de curto prazo e determinar
condução das mesmas para que na próxima reunião já demostrarem os
resultados destas ações assim, cumprindo o plano de ação. Camille (SSP) diz
que nada impede que as ações de médio prazo sejam cumpridas e reforça que
o intuito da proposta da Erika é de agilizar as ações de curto prazo sejam
cumpridas. Cinthia (SEMARH) perguntou se todos concordavam com a
proposta por unanimidade a proposta da Erika foi atendida. Dando
continuidade ao plano de ação, analisar o PL apresentado pelo Dep. Ricardo
Ayres, via reunião extraordinária em 22.08.2018 o comitê foi informado que já
foi encaminhado a Casa Civil. Continuando na categoria animais de produção
ação, oficiar às Instituições de Ensino Superior recomendação
técnica/resolução para que a grade curricular dos cursos de Medicina
Veterinária e Zootecnia contemple obrigatoriamente a disciplina de bem estar
animal caso não existam. Camille (SSP) diz que não foi realizado devido a
indecisão de quem seria o conselheiro do comitê, mas vai providenciar o mais
rápido possível. Cinthia (SEMARH) categoria animais de laboratório ação
verificar na PL em análise as contribuições que podem contemplar essa
categoria, já foi realizado. Jamila (SEMARH) disse que vai mandar no e-mail
todas as observações que foi feito na reunião junto com o plano de ação.
Virginia (AGETO) queria saber sobre os animais mortos em rodovias e se
existe alguma ação sobre esse assunto. Erika (SEAGRO) sugeriu que leia o
plano de ação e o PL, caso não tenha visto nenhuma ação que se inclua na
próxima reunião. E convida todos do comitê para irem para AGROTINS a fim
de ver todas as ações dentro da AGROTINS que estivesse alguma ligação com
a proteção animail assim no final da AGROTINS fizesse um relatório para o
comitê. Jamila (SEMARH) diz que vai mandar o PL para a AGETO e
completou falando que recebeu um ofício da Casa Civil solicitando a
complementação dos assuntos que foram mandados para Casa Civil e que no
comitê como foi a primeira reunião não tinha nenhuma complementação, então
vai ser enviado para Virginia ela faz as considerações os conselheiros aprovam
ou não e será feito um oficio a Casa Civil solicitando a complementação e
como está o andamento dentro da Casa Civil. Complementa que ela pode
sugerir alguns órgãos pode fazer parte do comitê. Solany (ONG) fez uma
observação sobre o site da SEMARH na parte do comitê se está sendo
atualizada devido à importância deste site para divulgação do que já foi feito no
comitê. Jamila (SEMARH) diz que está sempre atualizado. Cinthia (SEMARH)
fez uma proposta se a nova logo não ficar pronta extingue a ação de entrega
de adesivos ou da continuidade com a ação “Eu freio para animais” para a
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AGROTINS. Erika (SEAGRO) sugeriu que dividisse a quantidade de adesivos
para distribuição na AGROTINS no caso 1.000 com a logo antiga se não
ficasse pronta a tempo da AGROTINS e o resto quando a logo nova for
aprovada. Camille (SSP) diz que deve dar continuidade a ação para não
perder a AGROTINS. Cinthia (SEMARH) chama a votação e todos votam a
favor da continuidade da ação. Jamila Leime mostra a página do comitê no
site da SEMARH para os conselheiros divulgarem os trabalhos do comitê e
complementa se algum conselheiro estiver alguma sugestão para o site fique à
vontade para sugerir. A Secretária Executiva Cinthia Azevedo agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a 4ª Reunião Ordinária do Comitê
Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais.
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