
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

FUBEM 
21 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezessete, às quinze 

horas e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 3ª. Reunião 

Extraordinária 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. Em pauta: 1. Análise 

de processos sobre aquisição de 04 estabilizadores e aparelhos de ar 

condicionado (CODEVIDA); 2. Eleição do presidente do Conselho Diretor do 

Fubem; 3. Assuntos Gerais. Estavam presentes os conselheiros  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. Ártemis Sotiropoulos Kokan (MAPAN) e os convidados, assessores 

do Fubem, Sr. Fernando Azevedo e  Sr. Marcio Paulo, Sra. Sandra Alves  

(SEMAM). Sr. Marcio Paulo iniciou a reunião indicando o novo Secretário de 

Meio Ambiente, Sr. Marcos Libório,  para ocupar o cargo de presidente do 

Conselho e os conselheiros presentes ratificaram a recomendação. O 

secretário agradeceu e informou sobre o Decreto nº 195/2017 que altera o 1º 

artigo da Lei nº 3308/2016, a qual passa a incluir no sorteio de prêmios aos 

contribuintes, os doadores à campanha anual de contribuição voluntária de 

proteção e bem-estar-animal, paga no carnê do IPTU. Em seguida, passou a 

palavra ao Sr. Fernando que explicou sobre o assunto a ser tratado nessa 

reunião: aquisição de estabilizadores e aparelhos de ar condicionado para a 

Codevida. Sra. Leila, coordenadora do local, explicou que deveria ser apenas 

um Centro de Adoção, mas devido às condições de risco de desmoronamento 

da antiga Codevida, situada à Av. Nossa Senhora de Fátima, precisaram sair e 

adaptar o local atual, próximo ao Hospital Santa Casa. A parte elétrica fora 

projetada apenas para as luzes e hoje a necessidade é maior. Com a situação 

atual da prefeitura, não há como esperar. Pediu a compreensão dos 

conselheiros a essa solicitação de verba, para adequar o ambiente aos animais 

doentes. Sr. Fernando lembrou que a verba para as instalações elétricas foi 

apresentada e aprovada na reunião anterior. Sr. Marcio Paulo complementou 

dizendo que haverá ligação da CPFL, a qual trará energia, a 800m de 

distância. Sr. Marcos Nóvoa perguntou se essa será cobrada e Sr. Marcos 

Libório disse que depende da análise da CPFL. Acrescentou que a oscilação 

atual põe em risco vários aparelhos, situação que já ocorreu. Sra. Leila 

informou que por esse motivo as vacinas estão no Orquidário. Sr. Fernando 

relatou os valores, R$ 20.787,34 para sete aparelhos de ar condicionado e R$ 

2.600,00 para 4 estabilizadores, totalizando R$ 23.387,34. Sra. Leila lembrou 

que essas melhorias serão necessárias, inclusive, para informatizar a Codevida 

com os projetos aprovados por esse Conselho. Os conselheiros presentes 



aprovaram. O secretário informou que estão pleiteando a aquisição de área 

próxima para aumentar o espaço  da Codevida. A seguir,  Sr. Marcos Libório 

agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser tratado, a reunião 

foi encerrada. Eu, Sandra Cunha dos Santos __________________, lavrei a 

presente ata, contendo duas páginas, que, após ser aprovada pelo Conselho, 

será assinada pelo Secretário de Meio Ambiente. 

 

 

                                  _________________________ 

                                           MARCOS OLIVEIRA LIBÓRIO 

 


