
ATA DA 10ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM 

06 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta 

minutos em segunda chamada, realizou-se a 10ª. 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, Sra. Maria Aparecida Ribeiro 

(DVA), Sr. Luiz Roberto Biondi (UNIMES), Sra. Leila Abreu de Oliveira (Coordenadora 

da CODEVIDA), Sr. Marcio Gonçalves Paulo (SEMAM), Sr. Fernando Santana de 

Azevedo e Sr. Dorlan Jorge dos Santos (SEMAM). Sendo tratada a seguinte pauta 1 - 

Aprovação da ata da 9ª. Reunião Ordinária; 2– Apresentação de processos de compra de 

máquinas; 3- Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu aos presentes, informando que 

as deliberações ocorrerão na próxima reunião, devido à falta de quórum. Este passou 

a palavra a Sra. Leila que informou sobre agendamento de reunião para informatização 

na CODEVIDA com a Empresa Vetus no dia 08/02/18 e sob processo nº 5767/2018-

18, referente a contratação de 02 estagiárias de medicina de veterinária, a partir do 2º 

ano de faculdade, para trabalhar como auxiliares na CODEVIDA. O Presidente 

perguntou se houve a realização dos repasses do RGA ao FUBEM. O Sr. Fernando 

comunicou que não, mas que a SEFIN foi oficiada havendo abertura processual e que 

será retomado diálogo após o carnaval. O Presidente participou quanto a necessidade 

da criação de um espaço equipado, contendo 02 baias para abrigamento e posterior 

transição de animais de grande porte. Relatou sobre Força Tarefa realizada neste mês, 

na Zona Noroeste na qual houve o desmanche de cocheiras e retirada de animais, 

sendo que os que se identificaram como proprietários, foram intimados para posterior 

autuação, caso não retirem os animais da zona urbana de Santos. 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 LIBÓRIO 

 


