
ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e nove, às dezessete horas, realizou-se a 
Primeira Reunião Ordinária, do biênio 2009/2011, 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 – Posse dos Conselheiros para o 
biênio 2009/2011; 2 – Eleição da Diretoria composta por: a) Presidente, b) Vice-
Presidente, c) Secretário; 3 – Aprovação da Ata da 4ª. Reunião; 4 – Comunicados da 
Secretaria; 5 – Assuntos Gerais. Não compareceram à reunião os seguintes 
representantes: Titular e Suplente da Secretaria Municipal de Governo – SGO, Titular e 
Suplente da Secretaria Municipal de Segurança, José Heitzmann Fontenelle – SETUR,  
Sonia Pinto Mendes – Ong Defesa da Vida Animal, Nadir Pereira Christo Coscia – Ong 
Defesa da Vida Animal, Carolina Cruz Murta de Castro – Unimes – corpo docente, Carlos 
Humberto Corassin – Unimonte – corpo docente, titular e suplente da Unimes – corpo 
discente – e Polícia Militar. Apresentaram justificativa de ausência: Luciana de Campos 
Pinto – Unimonte. Em segunda chamada, após aguardar trinta minutos conforme 
determina a Lei, o Presidente deu início à reunião. Leu o ofício de convocação e passou a 
chamar os conselheiros nominalmente, conforme a ordem estabelecida no Decreto 
5372/09. Pedindo a palavra, o conselheiro Antonio Ferreira Mello Júnior, representante do 
Mapan pediu retificação no Decreto tendo em vista ele ser suplente da conselheira Leila 
Carneiro Santiago e não da conselheira Leila Abreu Oliveira, como foi anunciado. O 
Presidente comunicou que será providenciada a referida retificação. No segundo ítem da 
pauta, o Presidente abriu a palavra ao plenário para manifestação. Neste  momento os 
conselheiros da ONG Defesa da Vida Animal, indicaram o nome da Sra. Leila Abreu 
Oliveira para presidente, e em votação aberta os conselheiros acolheram por 
unanimidade. Em seguida, o conselheiro Benedito Furtado sugeriu o nome do atual 
Presidente Flavio Rodrigues Correa para vice-presidente, e não havendo outra indicação  
foi votado por maioria absoluta. Na eleição do secretário, o conselheiro Benedito Furtado 
questionou a necessidade de ser um funcionário público para exercer esta função. Após 
algumas explicações, o Presidente Flavio indicou a funcionária Margareth Santiago 
Ferreira, que foi votada pela maioria absoluta do plenário. No terceiro ítem da pauta, o 
Presidente mencionou a ata da quarta reunião ordinária, colocou-a em votação e foi 
aprovada pela unanimidade dos conselheiros. No quarto ítem da pauta, o Presidente 
comunicou a resposta que a Secretaria Municipal de Saúde enviou referente a dois ofícios 
do Conselho. Com relação às consultas ambulatoriais, foi informado que a limitação é de 
vinte consultas diárias, pois a prioridade são as cirurgias de castração; e com referência à 
aquisição de equipamentos para melhorar o diagnóstico de algumas doenças, alegaram 
que para os casos de interesse à saúde pública, os exames de apoio são encaminhados 
aos laboratórios de referência em suas respectivas áreas, para o Estado de São Paulo. 
Neste momento, o conselheiro Benedito Furtado fez algumas observações com relação 
ao atendimento da Sevicoz, que foram justificadas pela conselheira Iraty, da SMS. No 
última ítem da pauta, o Presidente Flavio, deu explicações acerca do abrigo. Ressaltou o 
empenho do conselheiro Benedito Furtado na questão, e informou que foi assinado o 
Termo entre a Prefeitura e a Codesp para a cessão da área onde será construído o 
abrigo. Disse que já esteve reunido com a Dra. Ana Paula – Promotora – e a mesma 
sugeriu ao Presidente reunir-se com o construtor para apresentar o projeto, que abrigará 
também a Coordenadoria de Proteção À Vida Animal. Pretende trazer novas informações 
na próxima reunião. Lembrou a conselheira Marília, da Ong DVA, sobre a importância da 
participação dos conselheiros na análise do projeto. Esclareceu a conselheira Rita, da 
Semam, que o projeto atende às legislações pertinentes. Enfatizou a Presidente eleita, 
Leila Abreu, que considera de fundamental importância somar as contribuições de 



pessoas com experiência no assunto, assim como os médicos veterinários. O Presidente 
disse que a reunião com o construtor já está marcada e neste momento, o conselheiro 
Benedito Furtado pediu para que a Presidente eleita Leila Abreu, participasse da mesma. 
Esclareceu o Presidente que apesar de ser uma reunião de governo, ela poderá assistir e 
em breve a secretária Margareth entrará em contato para informá-la a esse respeito. 
Novamente com a palavra, o conselheiro Benedito Furtado, disse que o mais relevante é 
a separação definitiva dos animais sadios, que precisam de um abrigo para que 
continuem saudáveis, e sugeriu que poderá ser feita uma reunião extraordinária para a 
apresentação do projeto. O Presidente abordou a questão das reuniões mensais, dizendo 
que por ser uma nova composição acha importante discutir o assunto. Após alguns 
debates sobre o melhor dia e horário para as reuniões do conselho, ficou acordado pela 
maioria dos conselheiros, alterar para a segunda terça-feira do mês às dezesseis e trinta 
horas. A conselheira Kelly, da Seduc, perguntou quais seriam as providências a serem 
tomadas em relação às deliberações da Conferência, e o Presidente Flavio esclareceu 
que as mesmas serão encaminhadas às áreas responsáveis. Pediu a palavra o 
conselheiro Dr. Laerte, da SMS, para comunicar sobre a Campanha de Vacinação que já 
está com sua programação e o Presidente pediu para enviar à secretária Margareth, que 
fará o comunicado aos conselheiros. A conselheira Rita, pediu para inserir na pauta da 
próxima reunião o balanço dos trabalhos da Coordenadoria, com o objetivo de apresentar 
aos conselheiros o que vem sendo desenvolvido naquele setor. Sugestão aprovada pela 
unanimidade do plenário. A Presidente eleita, Leila Abreu, pediu a palavra para agradecer 
a votação que obteve, que para ela significa demonstração de credibilidade de seus 
pares, entretanto, considera um grande desafio e uma enorme responsabilidade, mas 
estará sempre à disposição de todos os conselheiros. Finalizando a reunião, o Presidente 
Flavio agradeceu à secretária Margareth, mas foi interrompido pela conselheira Iraty, que 
pediu desculpas, mas deseja  informar a todos que a Sevicoz estará recebendo uma 
pequena reforma, principalmente nas instalações dos animais que apesar de não ser o 
ideal, entende que irá melhorar as condições atuais. Retomando a palavra, o Presidente 
agradeceu aos conselheiros pela paciência e compreensão, dizendo que empenhou-se ao 
máximo para tentar desenvolver um bom trabalho, e deseja uma boa sorte à Presidente 
eleita. 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 Fereira, 
e pelo Presidente Flavio Rodrigues Corrêa. 
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