
ATA DA 11ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM 

16 DE ABRIL DE 2018 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 

horas e trinta minutos em primeira chamada, realizou-se a 11ª. 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, Marcos Nóvoa (SEFIN), Sras. Luciane São Marcos 

(SEDUC), Maria Aparecida Ribeiro (DVA) e Denise Augusto Rosas (DVA) e Sr. 

Fernando Santana de Azevedo (SEMAM). Justificaram: Srs. Luiz Roberto 

Biondi (UNIMES) e Marcio Gonçalves Paulo (SEMAM), sendo tratada a 

seguinte pauta; 1- Aprovação e leitura das atas da 9ª e 10ª Reuniões ordinárias 2– 

Biênio 2018/2020; 3- Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu aos presentes 

informou que a Sra. Andréia Setubal que está no lugar ada Sra. Leila Abreu em 

férias, não compareceu por não estar inclusa no mailing do FUBEM. O 

Presidente apresentou a Sra. Luciene São Marcos, nova representante da 

SEFIN a devido a saída da Sra. Nair Sissi Ventura Fonseca. Este fez breve 

relato sobre as funções e finalidades do Fundo a esta. Quanto ao item 1. 

perguntou se a ata foi enviada por e-mail e se haveria a necessidade da leitura. 

Os Conselheiros informaram que sim, dispensaram a leitura e a consideram 

aprovada. No item 2. Informou sobre o Biênio 2018/2020, composto por; 01 

representante da SEFIN, 01 representante da SEFIN, 03 representantes de 

Organizações Não Governamentais (Ong’s) e 01 representante de Entidade de 

Educação Superior que mantenha Curso de Ciência Biológicas ou de Medicina 

Veterinária e que houve a necessidade de efetuar 03 Editais de Chamamento 

Público para a representação de Ong’s. Informou que foram enviados ofícios 

dos representantes do Poder Público, Ongs que enviaram suas 

representações: Defesa da Vida Animal (DVA), Ong Viva Bicho Santos, 

Movimento de Apoio aos Protetores de Animais e da Natureza (MAPAN). 

Comunicou que este que o Biênio2018/2020, ocorrerá através de publicação 

no Dario Oficial de Santos para que esteja vigente na reunião do mês de maio. 

Em assuntos gerais informou que a Sra. Andréia Setubal, que, atuará em 



fiscalização pertinentes a CODEVIDA do Jabaquara.  Participou sobre a 

aplicação de vultosa multa, quanto aos transportes de Cargas Vivas por parte 

da SEFIVA (Setor de Fiscalização a Vida Animal) /SEMAM e que no aguardo 

da tramitação desta. A Sra. Maria Aparecida parabenizou a SEMAM pelo envio 

do Inspetor Fiscal à CODEVIDA, que, atuará em conjunto com o Chefe de Setor 

Sr. César Malaco. O Sr. Fernando informou dos projetos SINAVIDA e 

PROAVAM, referentes ao edital nº001/2015, que estão pendentes as seguintes 

aquisições; 03 oxímetro e 01 aparelhos de anestesia e de 03 

microcomputadores, este último adquirido por uma nova Ata de Registro do 

DETIC. Informou que o saldo bancário atual (abril/2018) é de R$38,008,90, 

deste valor está compromissado R$ 20.625,84, restando saldo líquido de R$ 

17.382,25. Relatou que o RGA no valor de R$ 67.490,20, será vinculado 

brevemente podendo-se contar com este valor na conta do Fundo. Quanto à 

taxa inserida no IPTU de Santos (revertia a Vida Animal) de aproximadamente 

R$ 51.000,00, está na SEFIN desde dezembro de 2017. O Presidente solicitou 

o envio desta ata ao Secretário de Finanças, para posterior manifestação. O 

Sr, Fernando apresentou demanda no valor de R$ 3.094,40 para aquisição de 

02 máquinas de tosa e 04 lâminas. O Conselho aprovou a demanda 

apresentada. O Presidente frisou que a CODEVIDA até a aquisição 

microcomputadores, será provida por 03 computadores em bom estado, devido 

a reformulação de computadores pela Secretária. A Sra. Maria Aparecida 

perguntou sobre o andamento do processo para aquisição de 02 estagiários de 

auxiliar veterinário com período na CODEVIDA de 01 ano e se houve 

solicitação de abertura de concurso. O Presidente informou que há solicitação 

de concurso é desde abril/2017. Enfatizou que os estagiários são através do 

CIEE e avaliados pelo seu desempenho gerando-se um relatório para envio ao 

CIEE e na forma de voluntariado os estagiários não tem tal comprometimento. 

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 

 


