
ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2009.

Aos  dezessete  dias  do mês de março  de  dois  mil  e  oito,  às  dezessete  horas,  realizou-se a 
Segunda  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 primeira reunião de 2009; 2 – 
Formação das Câmaras Setoriais Permanentes; 3 – Comunicados da Secretaria; 4 – Assuntos 
Gerais.  Não  compareceram  à  reunião  os  seguintes  representantes:  SGO,  SESEG,  SEPLAN, 
Sandra Valéria Andrade, Sandra M.G. Chigo,  Sandra Cecília C. Souza, da ONG DEFESA DA 
VIDA ANIMAL, Claudia Carvalho – corpo docente UNIMONTE, ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS 
VETERINÁRIOS  E  POLÍCIA  MILITAR -  e  apresentaram  justificativa  de  ausência  –  SEMAM, 
SEDUC e UNIMES – corpo discente. O Vice-Presidente, Luiz Carlos Cabral,  iniciou a reunião 
com trinta minutos de atraso, tendo em vista a falta de quorum, justificou a ausência do Presidente 
Flávio Rodrigues Corrêa, por motivos de viagem. Passou a palavra à Secretária Margareth que 
justificou o não envio da ata por causa de problemas administrativos, tendo ficado sua aprovação 
para a próxima reunião. Em seguida o Sr. Luiz argumentou que devido ao número reduzido de 
conselheiros, a formação das Câmaras Técnicas ficaria prejudicada achando melhor deixar para 
uma  próxima  oportunidade  este  assunto.  Fez  uma  breve  explanação  sobre  o  significado  e 
competência das Câmaras Setoriais  em geral. Neste momento o conselheiro Benedito Furtado da 
ONG DEFESA DA VIDA ANIMAL, manifestou-se dizendo que discorda desta discussão sobre a 
formação  das  Câmaras  Setoriais,  considerando  que  muito  em  breve  haverá  mudança  dos 
Conselheiros  e  que  entende  ser  mais  importante,  a  discussão  sobre  a  próxima  Conferência 
Municipal ocasião em que os novos Conselheiros serão eleitos. A conselheira Marília, da mesma 
ONG, defendeu que a Câmara de Relações Públicas não conseguiu implantar algumas propostas 
por  falta  de recursos  financeiros.  O assunto ficou sendo discutido  entre os  Conselheiros  que 
propuseram duas datas para a realização da Conferência, dia vinte ou vinte e sete de junho, ainda 
ser  definido.  Decidiram  por  unanimidade,  não  formarem  as  Câmaras  Setoriais,  e  resolveram 
convocar uma reunião extraordinária muito em breve com o objetivo de elaborar a Resolução da 
Conferência Municipal. No terceiro item da pauta, não houve comunicados a fazer. No último item, 
o  Vice-Presidente  abriu  a  palavra  ao  plenário.  A  Conselheira  Profª.  Luciana  da  UNIMONTE 
convidou a todos para prestigiarem a exposição de Leonardo Da Vinci, a ser realizada a partir do 
dia vinte de março, no horário das nove às vinte horas, no Campus Vitório Lanza. O Conselheiro 
Benedito Furtado, também convidou os presentes para assistirem a entrega da Medalha Bráz 
Cubas, que será concedida à UNIMONTE, no próximo dia vinte e quatro de abril,  na Câmara 
Municipal,  informando  que  enviará  convite  à  todos  os  Conselheiros.  Participaram  da  reunião 
alguns  munícipes  que  formularam  perguntas  sobre  a  atuação  do  Conselho,  que  foram 
respondidas pelo Sr. Luiz e pelo Conselheiro Benedito Furtado. A seguir o Conselheiro Benedito 
Furtado sugeriu que fosse solicitado ao Presidente, trazer ao Conselho um médico veterinário 
para falar sobre a Vacina que esteriliza animais, que será lançada no mercado brevemente. Após 
esta colocação houve um amplo debate entre os Conselheiros sobre o assunto, e a Conselheira 
Profª.  Luciana  deu  alguns  esclarecimentos  sobre  a  vacina.  Finalizando,  o  Vice-Presidente 
agradeceu a presença de todos dizendo ter sido uma excelente reunião. 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 Vice-Presidente Luiz Carlos 
Cabral.
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