
               ATA DA 9ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
              DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 

         FUBEM 
        09 DE JANEIRO DE 2018 

 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e 

trinta minutos em segunda chamada, realizou-se a 9ª. Reunião Ordinária 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: Sr. 

Marcos Libório, Presidente do Conselho e Secretário Municipal do Meio 

Ambiente (SEMAM), Sras. Maria Aparecida Ribeiro (DVA), Nair Sissi Ventura 

Fonseca (SEDUC), Denise Augusto Rosas (DVA), Leila Abreu de Oliveira 

(Coordenadora da CODEVIDA) Srs. Marcos Nóvoa (SEFIN), Marcio Gonçalves 

Paulo, Fernando Santana de Azevedo e Dorlan Jorge dos Santos (SEMAM) e 

Sra. Lenir Selma Alves (SEACON-SEMAM). Justificou: Luiz Roberto Biondi 

(UNIMES). Pauta 1 - Aprovação da ata da 8ª. Reunião Ordinária. 2 - Prestação 

de contas do ano de 2017. O Presidente 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 e passou ao item 

2 no qual o Sr. Fernando informou que a prestação de contas será de 2012 a 

2017, em atendimento ao Regimento Interno do FUBEM e ao Legislativo, em 

resposta ao requerimento enviado pelo Vereador Benedito Furtado solicitando 

as prestações de contas  desde sua criação até 2017. Apresentou relatório 

impresso o qual ficará anexado a esta Ata. Fez breve resumo comunicando que 

de 2012 a 2015 o extrato da conta bancária com rendimentos foi de R$ 

231.258,83 e de 2016 a 2017, com as demandas referentes aos Projetos 

SINAVIDA e PROAVEM decorrentes do edital 001/2015 e a aquisição de um 

ônibus adaptado para a castração de animais (Castramóvel) o saldo atual 

bancário em 12/12/17 é de R$ 17.103,26. Ressaltou que estão no aguardo da 

transferência dos recursos do RGA de R$ 67.082,48 (Incorporação) e 

Contribuição Voluntária (IPTU/2017) de R$ 41.595,90. Finalizou que o FUBEM 

encerrou o ano de 2017, com previsão bancária de R$ 125.781,16. Terminou a 

explanação ficando aberto a perguntas. Os conselheiros informaram que não 

haviam dúvidas e aprovaram as prestações de contas do FUBEM. O 

Presidente passou a palavra para a Sra. Leila. Esta informou que a CODEVIDA 

realizou 20.000 atendimentos entre castrações, consultas internas e externas no 

ano de 2017 e que precisa computar estes dados e também o RGA (Registro 

Geral de Animal). Relatou sobre o envio de vários e-mails ao DETIC para reparos 

no sistema, porém foi informada sobre a necessidade de aguardar atendimento 

devido à demanda na Prefeitura. Comunicou que a CODEVIDA possui quadro 

administrativo para gerar o RGA mais sem infraestrutura de informática quanto 

ao sistema. Informou ao Conselho a prioridade na contratação de empresa para 

suporte técnico podendo ser esta através de edital e licitação. O Conselho 

solicitou à Sra. Leila a apresentação de propostas das empresas para a 



informatização, através de Termo de Referência para análise. Reiterou a 

precisão da contratação de 02 estagiários na área de veterinária para a 

CODEVIDA. O Presidente informou que o Centro de Integração Escola e 

Empresa – CIEE atenderá esta necessidade. O Sr. Dorlan comunicou que os 

estagiários cumprem carga horária de 06 horas e valor em torno de R$ 1.500,00 

e que o FUBEM terá custo mensal em torno de R$ 3.000,00. O Presidente relatou 

que o custo é para a contratação de 02 estagiários para a CODEVIDA por 

período de 06 horas no prazo de 12 meses justificando a integração destes em 

um Programa de Capacitação de 02 estudantes de medicina veterinária na 

realidade do processo de controle populacional e atendimento médico veterinário 

para a população de baixa renda. Os Conselheiros em consenso aprovaram a 

contratação dos 02 estagiários para a CODEVIDA. A Sra. Aparecida perguntou 

se os Castramóveis saem todos os dias e acompanhados de veterinários. A Sra. 

Leila informou que sim. Esta convidou os Conselheiros para conhecerem a 

CODEVIDA. O Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo 

a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Gláucia Santos dos Reis                                         

,               secretariei e lavrei a presente Ata, que, após aprovada pelo Conselho, 

será assinada pelo Sr. Presidente. 

 

                                   

MARCOS OLIVEIRA LIBÓRIO 

 

 


