
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA

ATA DA 24ª. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA TRIÊNIO - 2015/2018
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e

trinta  minutos,  em segunda  chamada,  realizou-se  a  24ª.  Assembleia  Ordinária  do

Triênio 2015/2018 do CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL –

COMVIDA, no auditório da PRODESAN, sito à Praça dos Expedicionários nº. 10 –

Santos – SP, com a seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata

da 23ª.  Assembleia  Ordinária  -  triênio  2015/2018.  2  -  Embarque e fiscalização de

Cargas Vivas no Porto de Santos; 3 – FUBEM – Prestação de Contas 2016 e 2017, 4 -

Situação do Regimento Interno; 5 - Comunicados da Secretária; 6 - Assuntos Gerais.

Presentes: Sr. Cesar Alves Malaco (SEMAM),  Sr. Cristiano Souza (SMS), Sra. Denise

Rosas Augusto (Presidente do  COMVIDA), Sra. Marília Asevedo Moreira (DVA), Sra.

Yolanda  Maria  Vianna  (MAPAN),  e  Sra.  Maria  Aparecida  Ribeiro  Souza  (DVA).

Justificaram: Sra. Greicilene Regina Pedro (SEDURB) e Sras. Dayse Guimarães Otero

Rodrigues  e  Adriana  de  Almeida  Couto  (SETUR)  e  os  Convidados:  Sr.  Marcio

Gonçalves  Paulo  (DEPAVI/SEMAM)  e  Sra.  Leila  de  Abreu  -  Coordenadora  da

CODEVIDA. A Presidente cumprimentou os presentes e iniciou a reunião perguntando

se todos receberam a ata enviada por e-mail para leitura prévia. Estes concordaram,

dispensaram  a  leitura  e  a  aprovaram.  No  item  2  a  Sra.  Leila  informou  sobre  a

realização  de  força  tarefa  com a participação  da  SEMAM (CODEVIDA,  SEFIVA e

SEFISCAM), CET, SESEG (GM) e a colaboração da Guarda Portuária, ocorridas nos

dias 26 e 28/01/18, que resultou na inspeção de 40 caminhões boiadeiros. A Sra. Leila

relatou  que  as  inspeções  do  dia  28/01  foram as  mais  efetivas  tendo  em vista  a

melhora do tempo, relatou que novas forças tarefas serão feitas desde que horas

extras  sejam pagas aos funcionários da CODEVIDA. O Sr. Marcio Paulo relatou que a

CODEVIDA foi orientada a ficar em prontidão, o que a Sra. Leila não concordou por

falta de garantia de pagamento de horas extras aos funcionários envolvidos. A Sra.

Leila  convocou  as  ONGs a  participarem de  uma nova  força  tarefa  no  sentido  de

auxiliar a parar os veículos boiadeiros. O Sr. Marcio Paulo diz não ser possível essa

participação pois  os membros da ONGs não são funcionários públicos com poder

específico,  o  que  tornará  irregular  o  ato  fiscalizatório.  A  Sra.  Marília  interveio

concordando que as ações das ONGs devem ser realizadas em locais distintos ao da

força tarefa. A Sra. Leila comunicou sobre inspeção no navio que ocorreu através de

uma intimação federal, relatando que resultou um relatório contendo registros e fotos,

sendo este elaborado pela Sra. Magda veterinária da CODEVIDA. O Sr. Marcio Paulo

esclareceu  ao  Conselho  que  para  a  lavratura  do  auto  infracional  é  necessário  a

presença de fiscal  (SEMAM) com portaria  específica  de fiscalização. A Presidente

solicitou o envio de ofícios direcionados: Sr. Paulo Alexandre Barbosa – Prefeito de

Santos, com congratulações  pelo magnífico desempenho na  condução  da  questão



do transporte de Cargas Vivas no Município, Sr. Blairo Maggi -  Ministro da Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA), Sr.  Rodrigo  Maia  -  Presidente  da  Câmara  De

Deputados Federal  e ao Sr. Paulo Roberto Gomes Mansur - Deputado e um dos Vice -

líderes do Governo, sendo que os enviados ao Ministério, Câmara e ao Deputado, serão

na forma de repúdio no tocante ao transporte de Cargas Vivas e com cópias para a

imprensa  nacional  (Globo,  Bandeirantes,  Record).  Quanto  ao  item  03,  a  Presidente

informou sobre envio de ofício do FUBEM contendo relatório das prestações de contas

referentes aos anos de 2012 a 2017, sendo que o conselho decidiu pela dispensa da

leitura do relatório e o envio deste por e-mail aos Conselheiros. No item 4 a Presidente

passou  a  palavra  ao  Sr.  Marcio  Paulo.  Este  pontuou  que  o  Regimento  Interno  foi

deliberado  anteriormente,  porém  há  a  necessidade  de  inteirar  ao  Conselho  sobre

apontamentos efetuados pela Procuradoria Jurídica (PROJUR). Sugeriu que a pauta seja

tratada na próxima reunião, reiterando sobre a presença de apenas 05 conselheiros e da

Presidente nesta reunião. A Presidente solicitou que nos próximos envios de convocação

sejam solicitados confirmação de recebimento e leitura do e-mail  e que também seja

enviada  justificativa  por  parte  do  Conselheiro  ausente.  A  Presidente  agradeceu  a

presença de todos e encerrou a Assembleia, para a lavratura da presente ata, que vai

assinada por mim, Glaucia Santos dos Reis e pela presidente Denise Rosas Augusto.

            

Glaucia Santos dos Reis                                                Denise Rosas Augusto

Secretária                                                                      Presidente
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