
ATA DA 5ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

 FUBEM  
29 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas 

e trinta minutos, realizou-se a 5ª. Reunião Extraordinária do CONSELHO DIRETOR DO 

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

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

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

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

Denise Rosas Augusto (DVA) e  Maria Aparecida Ribeiro (DVA), Srs. Marcio Paulo e 

Fernando Azevedo (SEMAM). Justificaram: Sras. Ártemis Sotiropoulos Kokan (MAPAN) e 

Nair Sissi Ventura Fonseca (SEDUC). Pauta: 1 - Aprovação da ata da 7ª. Reunião Ordinária. 

2 - Recursos do RGA, realização de cadastros e posição de repasses financeiros. 3 - 

SEFIVA, posição de repasses. 4 - Contribuição voluntária, situação 2017. 5 -Apreensão de 

cavalos. 6 - Assuntos Gerais. O Sr. Marcos Libório agradeceu a presença de todos, 

perguntou se estavam de acordo com a ata previamente enviada por e-mail o que todos 

concordaram, dispensaram a leitura e a aprovaram. Em seguida, passou a palavra ao Sr. 

Fernando para esclarecimentos quanto ao item 2. Este informou que não há repasses 

pendentes. O Sr. Marcos Libório perguntou se estava ocorrendo o cadastro do RGA, pois 

este é responsabilidade da CODEVIDA. O Sr. Marcio Paulo pediu a palavra e informou que 

o cadastro estava sendo realizado, porém sem a cobrança prevista em lei. A Sra. Maria 

Aparecida perguntou se após o cadastro eram entregues as placas de identificação. O Sr. 

Marcio Paulo informou que estas não estão sendo emitidas nem entregues. Comunicou que 

em janeiro/2018 a CODEVIDA estará adquirindo máquinas para a instalação dos microchips 

e instalação do sistema operacional para regularizar esta questão. Informou que o preço 

atual da chipagem é de R$ 5,00, não cobrindo o custo do chip, que é em torno de R$ 6,00 a 

R$ 7,00 e que a taxa deverá aumentar para R$ 10,00. A Sra. Maria Aparecida pontuou que 

os objetivos do RGA, não estão sendo atingidos.  O Sr. Marcos Libório perguntou se teria 

alguma proposta para se atingir o objetivo. Esta sugeriu a elaboração de campanhas para o 

público em geral enfatizando a realização da microchipagem. O Sr. Marcos Libório 

comunicou que as receitas do FUBEM provêm de arrecadações e contribuições. O Sr. 

Marcos sugeriu a participação da Sra. Maria Aparecida na coordenação de uma campanha 

por parte da SEMAM. Esta comunicou que sim e perguntou se há recursos na CODEVIDA 

para a campanha. Ele informou que há recursos. A Sra. Denise salientou sobre a interação 

da Coordenadora da CODEVIDA quanto às realizações de campanhas. O Sr. Marcos Libório 

informou que os repasses provenientes do RGA estão insuficientes e não podemos cometer 

prevaricação. Em seguida passou ao item 3, no qual o Sr. Fernando informou que os 

repasses do SEFIVA são provenientes da aplicação de multas, porém em pouca quantidade 

e não pagas pelo infrator. O Sr. Marcio Paulo complementou que estas multas são aplicadas 

pela Guarda Municipal, ocorrendo alto índice de cancelamento. O Sr. Marcos Libório 

salientou que o Conselho poderá enviar uma proposta de alteração de lei, pois está previsto 

em lei a aplicação de multas com reversão para o Fundo, porém não estão sendo revertidas. 

Ressaltou que a pauta da reunião tem como estratégia verificar quais as fontes de recursos 

do Fundo, se estão sendo ou não realizados, para que seja feita uma análise por parte do 

Conselho. O Sr. Marcos Libório argumentou que devido ao não atendimento das partes 

interessadas pelo cumprimento das leis e o não repasses de recursos previstos por 



Regimento do Fundo, acabam proporcionando severas limitações na atuação do Conselho. 

O Sr. Marcio Paulo comunicou que as alterações das Leis Complementares nºs. 533 de 

10/05/05 e 578 de 21/06/06 – P.A. nº. 58654/2017-81, constando neste a alteração de 

valores, foram encaminhadas e encontram-se no Gabinete do Dr. Silvyo Alarcon, para 

aprovação e posterior envio à Câmara Municipal. O Sr. Marcos Libório solicitou ao Sr. 

Marcio Paulo a verificação do citado P.A. O Sr. Marcos Libório passou para item 4 - 

Contribuição voluntária. O Sr. Marcos Nóvoa informou que não está ocorrendo e reiterou a 

necessidade de campanhas, eventos e TACs, como fontes de arrecadações. Informou que o 

saldo disponível do FUBEM é de R$ 17.097,78, remanescente de arrecadações anteriores. 

O Sr. Marcio Paulo comunicou que estão aguardando a liberação do RGA, com valor 

aproximado de R$ 66.000,00, ocorrendo após cancelamento do art. 24 da LC nº. 578 de 

01/09/06, estando este no Gabinete do Sr. Prefeito com o Dr. Sylvio Alarcon. O Sr. Marcos 

Libório passou para o item 5 - Apreensão de cavalos e solicitou esclarecimentos ao Sr. 

Marcio Paulo. Este informou que o referido assunto está tramitando no P.A. nº. 50817/2017-

50, que se encontra no Gabinete do Secretário de Finanças. Complementou que a SEMAM 

já havia realizado as indicações de dotações orçamentárias e que está aguardando 

informações. O Sr. Marcos Libório perguntou se as indicações orçamentárias eram para 

2017 ou 2018. O Sr. Fernando informou que para 2018 não foram feitas. O Sr. Marcio Paulo 

comunicou que foi solicitada a dotação no valor de R$ 200.000,00 para abertura do P.A. 

(empenho global). O Sr. Marcos solicitou celeridade quanto a dotação de 2018, pois foi um 

compromisso assumido anteriormente. O Sr. Fernando informou que para janeiro/2018, não 

há dotação no valor de R$ 240.000,00, sobre a prestação de serviços livres para fazer ao 

menos a reserva. O Sr. Marcos Libório informou que a SEMAM possui uma carreta com 

rampa para o translado dos animais, perguntou se a formação de equipe poderia ser através 

de frentes de trabalho que passariam por capacitação para habilitação sendo divididas em 

dois períodos (manhã e tarde). A Sra. Denise reiterou sobre a necessidade da capacitação e 

treinamento. O Sr. Marcos Libório fez as seguintes perguntas: Onde estão os cavalos hoje? 

Em que condições estão sendo submetidos neste momento? A Sra. Maria Aparecida 

perguntou se os cavalos conseguem subir a rampa sozinhos. O Sr. Marcos Libório informou 

que precisam ser induzidos por profissionais habilitados. A Sra. Denise comunicou que 

enviará à SEMAM, através do COMVIDA, ofício solicitando informações quanto à destinação 

dos cavalos. O Sr. Marcos Libório informou que o sigilo é um dos pedidos do adotante, 

devido a questão da segurança (não divulgação do destino) e comunicou à Sra. Denise que 

o ofício será respondido, porém com garantia de sigilo por parte do COMVIDA. A Sra. 

Denise informou que enviará ofício através do COMVIDA ao Ministério Público, solicitando 

verba para o FUBEM. Junto ao ofício será incluso relatório elaborado pelo Sr. Fernando 

Azevedo com as realizações obtidas através dos recursos do Fundo, demonstrando sua 

efetividade. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Gláucia Santos 

dos Reis __________________, lavrei a presente Ata, contendo duas páginas, que, após 

aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Presidente. 

 

                                   _____________________________  

                                   MARCOS OLIVEIRA LIBÓRIO 

 

 


