
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

FUBEM 

14 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Aos quatorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezessete, às quinze horas, 

realizou-se a 5ª. Reunião Ordinária do CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM, gestão 2016 / 

2018, na SEMAM, sito à Praça dos Expedicionários nº 10, 9º andar. Estavam presentes:  

Sra. Nair Sissi Ventura Fonseca (SEDUC),  Sr. Marcos Libório, Secretário Municipal 

do Meio Ambiente (SEMAM),  Sr. Marcos Nóvoa (SEFIN),  Sra. Denise Rosas 

Augusto (DVA), Sra. Maria Aparecida Ribeiro (DVA),  Sr. Fernando Azevedo e  Sr. 

Marcio Paulo (SEMAM). Sr. Marcio Paulo iniciou a reunião apresentando o novo 

Secretário de Meio Ambiente, Sr. Marcos Libório, que agradeceu e disse estar 

conectado para as melhores práticas, seja para realização das ações do dia a dia como 

para o futuro. Tendo em vista que o poder público não consegue concretizá-las sozinho, 

ressaltou a importância do trabalho conjunto com as entidades, inclusive com a 

agregação dos recursos. O Fundo possui a premissa de ser um bom direcionador de 

projetos e é o local certo para se aplicar o dinheiro. Passando ao próximo item da pauta, 

Sr. Fernando apresentou o relatório financeiro sobre os projetos aprovados. O Projeto I 

– Sinavida, cujo objetivo é informatizar a Codevida, contém a compra de equipamentos 

e identificação de animais. Entre outras informações que constam no relatório anexo, os 

notebooks já chegaram, o computador completo foi para empenho e serão entregues 3 

mil chips com aplicador. O valor estimado inicial foi de R$ 58.073,00 e o atual de R$ 

49.909,79, obtiveram economia de mais de R$ 8 mil, que continuam aplicados no 

Fundo. Em seguida, explicou o Projeto II, Proavem, que trata da ampliação do 

atendimento veterinário com aparelhos e tenda. Estão aguardando entrega, a balança 

digital, o monitor cardíaco e o concentrador de oxigênio. O aparelho de anestesia e o 

ultrasom estão empenhados pois a empresa licitada que os forneceria não quer entregar 

antes de receber o pagamento, em tratativas com a DECONFI. Sr. Marcos Nóvoa 

explicou que podem acordar o pagamento com a entrega em um mesmo momento. Sr. 

Marcio Paulo informou que Sr. Éder os notificou -  há comprovante, por A.R. do correio 

- relembrando que no processo de licitação consta o seu funcionamento e prazos. Caso a 

empresa não concorde, terão de recorrer ao juiz, via prefeitura, e partir para o segundo 

colocado. Sr. Marcos Nóvoa sugeriu consultar o jurídico e ressaltou que o valor médio 

atual do primeiro colocado está acima do valor do segundo. O valor estimado inicial 

para esse projeto foi de R$ 41.585,30 e o valor atual, R$ 35.812,74. Sr. Marcio Paulo 

informou sobre a necessidade de terminar a reforma da Codevida e recorreu ao apoio 

desse Conselho. Faltam R$ 51.536,00 para a parte elétrica, que não fora previsto no 

original e R$ 29.710,00 para obras complementares, como cobrir com cimento um 

corredor de areia e conserto de portões, sendo que o saldo atual do Fubem é de R$ 

114.730,13. Sr. Marcos Libório observou que é questão de segurança, o espaço com 

terra se torna lama escorregadia ao chover e os equipamentos elétricos asseguram a não 

queima de equipamentos quando há oscilação de energia, lembrando que o local 



comporta, inclusive,  vacinas. Sr. Marcio Paulo explicou que o procedimento é feito por 

ata de registro, por tomada de preços com empreiteiras e a vencedora permanece 

detentora dos trabalhos por um ano e todos os conselheiros presentes concordaram. Sr. 

Marcos Nóvoa explicou que há uma conta específica para o depósito pago pelo RG 

Animal , hoje em cerca de R$ 63 mil, que também será transferido ao Fubem. Sr. 

Marcio Paulo disse que o RG animal não está sendo feito, mas pode voltar após a 

informatização da Codevida. Também observou que pretendem criar um Fundo para 

manutenção dos Parques, Aquário e Orquidário, com os valores  arrecadados nos 

mesmos. Em 2016 foram arrecadados R$ 2.200 milhões, depositados na Fonte 1 da 

prefeitura, Tesouro Geral. Sr. Marcos Nóvoa explicou que para aceitarem a Codevida, 

seria preciso alterar a legislação. Sr. Marcio sugeriu criar o Fundo dos Parques primeiro, 

que já está sendo analisado pelo Projur, inclusive para evitar incômodo aos conselheiros 

do Fubem. A seguir, a Sr. Marcos Libório agradeceu a presença de todos e nada mais 

havendo a ser tratada, a reunião foi encerrada. Eu, Sandra Cunha dos Santos 

__________________, lavrei a presente ata, contendo duas páginas, que, após aprovada 

pelo Conselho, será assinada pelo Presidente.  

 

 

                                   _____________________________  

                                 MARCOS OLIVEIRA LIBÓRIO 

 


