
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

FUBEM 

10 DE OUTUBRO DE 2017. 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta 

minutos, realizou-se a 7ª. Reunião Ordinária do CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 

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

2018, na sala de reuniões da SEMAM, sito à Praça dos Expedicionários nº 10, 9º andar. 

Estavam presentes  Sr. Marcos Libório, Presidente do Conselho e Secretário Municipal 

do Meio Ambiente (SEMAM),  Sr. Marcos Nóvoa (SEFIN), Sr. Luiz Roberto Biondi 

(UNIMES), Sra. Denise Rosas Augusto (DVA), Sra. Ártemis Sotiropoulos Kokan 

(MAPAN), Sr. Marcio Paulo, Sr. Fernando Azevedo. Justificaram: Sra. Maria 

Aparecida Ribeiro (DVA), Sra. Nair Sissi Ventura Fonseca (SEDUC). Pauta: 

1 - Aprovação da ata; 2 - Aquisição de bens para a Codevida - processos: nº 

062950/2017-77; nº 64496/2017-16; nº 65870/2017-46; 3 - Assuntos Gerais. Sr. Marcos 

Libório agradeceu a presença de todos, perguntou se todos estavam de acordo com a ata 

previamente enviada por e-mail e todos concordaram. Em seguida, passou a palavra aos 

assessores. Sr. Fernando informou que o saldo atual é de R$ 59.695,80, contudo R$ 

20.425,00 estão compromissados, logo, estão disponíveis R$ 39.270,00. No momento, 

estão aguardando a reversão do RGA, para que cerca de R$ 65.000,00 sejam 

depositados, após a modificação da Lei Complementar nº 578 de 01/09/2006, que em 

breve será homologada. Atualmente ele é descrito com finalidade apenas de fazer a  

manutenção do cadastro do RGA. Sra. Denise perguntou se pode ser utilizado 

diretamente na Codevida e Sr. Marcos Nóvoa respondeu que enquanto a lei não for 

alterada, não.  Ele leu o primeiro processo, de aquisição de três microcomputadores, no 

valor de R$ 14.342,84. Sr. Marcos Libório explicou que será construído espaço para a 

Codevida na Zona Noroeste, na área do Jardim Botânico, com salas de clínica e soro 

com apoio de emenda do vereador Caio. Professor Luiz considerou o valor caro para 

microcomputadores. Sr. Fernando explicou que foi aberta uma ata de registro de preço, 

e da mesma forma solicitados 58 computadores, esses pelo Fundo de Meio Ambiente – 

FMPRMA - que já estão empenhados. O Sr. Marcos Libório informou que a finalidade 

desses é emitir licenciamento pela prefeitura. Sr. Marcio Paulo informou que o segundo 

processo é para adquirirem móveis para escritório: 10 cadeiras simples, quatro cadeiras 

secretária, quatro mesas, dois gaveteiros, dois armários no valor total de R$ 4.546,00. 

Sr. Marcos Libório explicou que a carta de preço é um compromisso antecipado do 

fornecedor. Ambos processos foram aprovados pelos conselheiros. Para o terceiro 

processo, câmaras para conservação de vacina, infelizmente não haverá recurso, mas Sr. 

Marcio Paulo informou que há uma câmara parada no Orquidário que será enviada para 

a Codevida. Sr. Marcos Nóvoa lembrou que se não solicitarem a outra câmara agora, só 

poderá ser feito em fevereiro, por causa do recesso. Sr. Marcio Paulo sugeriu deixar um 

saldo reserva no fundo, caso apareça algum problema, pelo menos até liberar os valores 

referentes ao RGA, pois a nova unidade ainda será construída. O presidente recomendou 

o mesmo e todos concordaram. Sr. Marcos Libório informou sobre o problema com 

cavalos no município, explicou que é proibida a criação na área urbana, os donos os 

soltam nas ruas, onde comem lixo como vira-latas. Perguntou ao professor Luiz se é 

possível deixar alguns em quarentena na Unimes e ele respondeu que não, devido à 

possibilidade de contágio. A Sra. Ártemis informou que existe um sítio no Litoral Sul 

que recebe animais. Sra. Denise disse não concordar com a maneira que eles atuam em 

relação à eutanásia, o que eles não aceitam, mesmo se o animal estiver em sofrimento. 



Sr. Marcos Libório disse que essa seria uma opção de destino, quanto à captura, a 

Semam possui carreta e pick-up. Gostaria de firmar um termo de parceria com a 

Unimes, remunerado, para um primeiro atendimento, por poucos dias, até que sejam 

transferidos. Propôs entrar em contato com o reitor Rubinho e o professor Luiz disse 

que endossará com interesse acadêmico. Sr. Marcos Libório ressaltou a importância, 

pois os cavalos soltos nas ruas podem causar acidentes. Em seguida, Sr. Marcos Libório 

perguntou quem da Codevida participará da assembleia do Comvida, pois é no mínimo 

deselegante que o Fundo aprove recursos para a Codevida e ninguém compareça. Sr. 

Marcio Paulo entrou em contato e uma veterinária virá para a reunião. A seguir, Sr. 

Marcos Libório perguntou quais as fontes de repasse que existem para o Fundo e Sr. 

Marcio Paulo informou que são através de doações, uma delas no carnê de IPTU, e 

autuações pela Sefiva. Sr. Marcos Libório perguntou o que pode ser feito para aumentar 

o saldo. Foram sugeridos: sensibilização de empresários, recebimento de TAC do 

Ministério Público, campanhas. Sr. Marcio Paulo informou que o vereador Igor sugeriu 

doação premiada. Sr. Marcos Libório solicitou envio de ofícios a Secom e Ouvidoria 

para discutirem sobre campanhas na próxima reunião. Nada mais havendo a ser tratado, 

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

presente ata, contendo uma página, que, após aprovada pelo Conselho, será assinada 

pelo Presidente. 

 

 

                                   _____________________________  

                                 MARCOS OLIVEIRA LIBÓRIO 

 


