
ATA DA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2009.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e nove, às dezessete horas, realizou-se a 
Terceira 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 das atas da primeira e 
segunda reuniões de 2009; 2 – Discussão da pauta e organização da II Conferência Para 
Proteção  à  Vida  Animal;  3  –  Comunicados  da  Secretaria;  4  –  Assuntos  Gerais.  Não 
compareceram à reunião os seguintes representantes: SGO, SESEG, SETUR, Sandra 
Valéria Andrade,  Sandra M.G. Chigo,  Sandra Cecília C. Souza, da ONG DEFESA DA 
VIDA ANIMAL, Claudia Carvalho – corpo docente UNIMONTE, Polícia Militar e Polícia 
Ambiental - e apresentaram justificativa de ausência: SEPLAN, Benedito Furtado e Marília 
Azevedo  Moreira  –  ONG  DEFESA  DA  VIDA  ANIMAL,  Profª.  Luciana  C.  Pinto  – 
UNIMONTE e Lorie T. Fernandes – corpo discente UNIMES. Agradecendo a presença de 
todos, o Presidente deu início à reunião justificando sua ausência da última reunião em 
função de compromissos profissionais. Perguntou se os conselheiros receberam as atas, 
e em seguida colocou-as em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. Lembrou 
que a Conferência deverá ser regulamentada através de um Decreto do Sr. Prefeito, e 
justificou a necessidade de fazer a leitura de cada artigo do Regulamento para aprovação 
ou possíveis sugestões dos conselheiros.  Em seguida, discutiu-se a melhor data para a 
Conferência, quando a conselheira Isa Lúcia, da SEAJUR, informou que no mês de junho 
diversos Conselhos Municipais farão suas Conferências. Em função disso, o Presidente 
sugeriu o dia quatro de julho – primeiro sábado do mês – para a Conferência, tendo sido 
aprovado pela unanimidade dos conselheiros. Iniciando a leitura do Decreto, o Presidente 
informou  sobre  a  necessidade  de  um  tema  quando  a  conselheira  Rita,  da  Semam, 
apresentou a primeira proposta: “Proteção aos Animais: Uma Questão Ética e Essencial 
na Relação do Homem com o Meio Ambiente”. A segunda proposta foi apresentada pelo 
conselheiro Sr. Luiz Cabral: “Proteção aos Animais: Uma Questão de Consciência”. Não 
havendo mais nenhuma proposta, o Presidente colocou os dois temas em votação. A 
primeira  proposta  obteve  cinco  votos,  contra  dois  votos  da  segunda.  A  seguir,  os 
conselheiros debateram sobre a data das Pré-conferências, ficando o dia vinte e sete de 
junho como data limite para cada segmento realizá-las. Continuou a ler os artigos e no 
Capítulo II – da Estrutura Organizacional (seção I) – os conselheiros decidiram acrescer 
alguns membros dos segmentos: Guarda Municipal, UNIMES, OSCIP SOS Animais de 
Rua, ONG Amor Sem Fronteiras e Pet Shop, que deverão ser comunicados através de 
ofícios.  Neste  momento,  o  Presidente  interrompeu  a  leitura  e  propôs  uma  reunião 
extraordinária para o dia doze de maio, e obteve a concordância de todos. Prosseguindo 
a leitura o Presidente sugeriu que, no parágrafo segundo do artigo quinze, deverá constar 
a data do dia vinte e nove de junho como limite para o cadastramento de assistente 
preferencial, e obteve a anuência de todos. Mencionou o capítulo IV – Seção I -  que trata 
das Pré-conferências e os conselheiros opinaram sobre a necessidade de abrir inscrições 
prévias para os segmentos interessados. Ficou decidido por unanimidade, alterar o Artigo 
22 – parágrafo único, que passará a ser parágrafo primeiro, e foi inserido o parágrafo 
segundo com a seguinte redação: As Pré-conferências deverão ser agendadas junto à 
Coordenadoria de Proteção À Vida Animal da Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 
cinco de junho de dois mil e nove. Também sofreu alteração o parágrafo primeiro que 
passará a ter a seguinte redação: Os interessados poderão participar de número ilimitado 
de Pré-Conferências,  contudo só poderá constar da lista  de presença em uma delas. 
Terminada  a  leitura,  o  Presidente  passou  ao  terceiro  ítem  da  pauta,  e  a  Secretária 
Margareth relatou os comunicados. No último ítem da pauta, manifestou-se o Sr. Arthur 
Coelho, proprietário de um Pet Shop, que disse estar interessado em levar nas escolas 



municipais, animais silvestres para interagirem com os alunos. Manifestou-se também,  a 
conselheira Rita da Semam, que apresentou denúncia referente à utilização de animais 
no laboratório do Colégio Santa Cecília, pelos alunos do Ensino Médio. Os conselheiros 
votaram pelo envio  de ofício  àquela Instituição.  A conselheira  Kelly da Seduc,  cobrou 
resposta dos ofícios enviados à Secretaria  de Saúde,  e o Presidente informou que a 
Secretária  vai  averiguar.  Pediu a palavra também, a conselheira  Vilma da Seduc que 
perguntou  sobre  o  Abrigo  para  Animais,  quando  o  Presidente  comunicou  que  está 
aguardando documentação da Codesp. 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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