
1 
 

ATA DA 12ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM 

BIÊNIO 2018 - 2020 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às onze 
horas e trinta minutos em segunda chamada, realizou-se a 12ª. Reunião 
Ordinária do CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 
E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM, gestão 2018 / 2020, 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, Plínio Rolim de Aguiar - SEFIN, Luciane São Marcos - 
SEDUC, Denise Rosas Augusto -ONG DVA, Denise Silva Savaris - ONG 
MAPAN, Marilucy Fontes Pereira - ONG VIVA BICHO e os convidados, Sr. 
Marcos Nóvoa (SEFIN), Sra. Leila Abreu de Oliveira Coordenadora da 
CODEVIDA, Sr. Marcio Gonçalves Paulo e Sr. Fernando Santana de Azevedo - 
SEMAM. Justificada a ausência de Prof. Dr. Luiz Roberto Biondi  - UNIMES. 
Com a seguinte pauta 1 –  Leitura e aprovação da ata da 11ª Reunião 
Ordinária; 2– Apresentação do BIÊNIO 2018/2020 - FUBEM; 3- Assuntos 
Gerais. O presidente agradeceu a presença de todos e esclareceu os 
propósitos dos conselhos e dos fundos ligados à Secretaria de Meio Ambiente, 
que funcionam como políticas públicas e a meta é a aplicação adequada dos 
recursos provindos de multas aplicadas, quando não há respeito pela vida 
animal, e também de doações, de emendas parlamentares e ações 
promocionais. Aqui deliberaremos ações para aplicação dos recursos do fundo 
e auxiliaremos o município e o Conselho naquilo que for necessário para 
cumprir as políticas públicas, com participação das ONGs e universidade. Deu 
boas vindas a essa primeira reunião do biênio 2018 - 2020 e comunicou que 
está de portas abertas. Existe formalismo e burocracia nos processos por fazer 
parte da máquina pública, porém,  o intuito é sempre a aplicação correta. 
Apresentou a secretária Sandra e a Seção de Apoio aos Conselhos - SEACON, 
que também conta com a secretária Glaucia. Sobre a ata, foi aprovada pelos 
conselheiros participantes do biênio anterior e será enviada aos conselheiros 
da gestão passada para que também a aprovem. Destacou que Santos tem a 
estrutura mais avançada na região, mas ainda há o que melhorar. Apresentou 
a coordenadora da CODEVIDA e pediu à Sra. Leila que participe das reuniões 
para que não haja interpretações equivocadas sobre os assuntos, em seguida 
apresentou os demais participantes. Lembrou sobre a responsabilidade por 
tudo que fizerem e que respondem durante cinco anos às decisões tomadas. 
Cada um dos conselheiros se apresentou e agradeceu e Sra. Marilucy disse 
estar contente porque as 3 ONGs fazem parte do conselho. Sra. Leila deixou 
claro que são as ONGs que ajudam o poder público, a sociedade é acomodada 
com assistencialismo e o abandono de animais é um problema social, cabe 
também às ONGs informarem que o poder público trabalha com seriedade. Sr. 
Marcio Paulo disse que uma das discussões é como criar maneiras de obter 
recursos, por exemplo, por TAC, e para tal é preciso que haja projetos prontos 
elaborados. Quanto à doação pelo carnê de IPTU, Sr. Marcos Nóvoa informou 
que são várias entidades e as pessoas desprezam essas folhas. Sra. Denise 
perguntou se há divulgação e recurso para tal, Sr. Fernando esclareceu que é 
preciso indicar o recurso para a campanha de doação no carnê do IPTU, para 
conhecerem as condições e as finalidades. Sra. Leila explicou que o poder 
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público tem a função de castrar, de fazer o controle populacional, o que é feito 
em parceria com universidades e as ONGs, o problema é que outras cidades 
trazem animais para Santos e os abandonam nas estradas, por isso nunca é 
suficiente. A seguir, o presidente explicou que é preciso fazer campanha de 
arrecadação de recursos, mostrando que os investimentos estão sendo feitos, 
inclusive com contratação de estagiários e alimentação de qualidade. Sra. 
Denise/Mapan disse que o que toca o ser humano é o que traz benefícios, 
como vacinação, que evita doenças. Sra. Leila explicou que a Secretaria de 
Saúde estará com projeto, em breve, de coleiras contra leishmaniose, com 
emenda do vereador Furtado e estão planejando ir à casa das pessoas para 
terem certeza que serão usadas na cidade. Sr. Libório explicou que emenda é 
uma forma de organizar os recursos da prefeitura, para os vereadores 
aplicarem no que consideram importante em sua representação. Sr. Marcos 
Nóvoa explicou que a legislação exige que 50% sejam para serviços de saúde, 
seja saúde humana, animal, saneamento, por exemplo. Em 2019 serão 
R$700.000 à disposição para cada vereador e cada um poderia doar uma 
pequena parte, R$10.000, por exemplo. Sra. Denise/Mapan lembrou que todos 
sabem da doação aos bombeiros no carnê do IPTU porque houve campanha, 
poderiam mostrar os benefícios à vida animal e a Secor fazer a divulgação. 
Sra. Marylucy falou que só funciona quando se divulga o que foi feito, como foi 
destinado. Sra. Leila sugeriu propaganda em busdoor, agradecendo a quem 
fez a doação e mostrando como foi aplicada. Sr. Marcos Libório perguntou ao 
Sr. Fernando o saldo atual e ele informou que há na conta principal, R$ 
38.077,01 e na do RGA, R$ 67.490,20, saldos de 30 de abril. Há recurso 
compromissado, R$ 55.000, e o saldo para novas demandas é de R$ 
49.941,37. A ver com a Sefin, cerca de R$ 42.000,00, que são repasses a 
serem feitos da tesouraria para o Fubem e Sr. Marcio Paulo sugeriu enviar 
ofício à tesouraria para que eles apresentem propostas de quando será 
depositado, com programação de recebimento para aplicarem esses recursos. 
Sr. Plínio sugeriu que para a próxima emissão dos carnês verificará se é 
possível víncular o código de barras a uma conta corrente. Sr. Fernando 
informou que dois projetos foram aprovados na gestão anterior, um ainda não 
finalizado pois falta adquirir um equipamento, pois uma empresa apresentou 
valor maior que o estimado e outra se recusou a entregar sem ter antes 
recebido o pagamento. Sr. Marcos Nóvoa explicou que o valor estimado é o 
valor referencial para que a empresa seja aceita. Por se tratar de equipamentos 
emergenciais, com fracasso de licitação, se acontecer duas vezes podem abrir 
por dispensa de licitação, por qualquer valor, caracterizando a necessidade do 
equipamento. Sr. Fernando informou que também vão adquirir três 
computadores, já aprovados, e os estagiários serão avaliados pelo CIEE. Sr. 
Marcio Paulo explicou que vão adquirir duas geladeiras com termostato para as 
vacinas no lugar das câmaras frigoríficas, que funcionam com a mesma 
eficácia. Sra. Leila explicou que no Jabaquara há grande oscilação de energia, 
o que já queimou várias vezes as câmaras de vacina e por isso a geladeira é 
melhor opção. Quanto à nova unidade na Zona Noroeste, Sr. Libório explicou 
que a prefeitura é responsável pelo imóvel, possui pessoal para as principais 
funções e outras serão complementadas com serviços de uma ONG, por 
exemplo, para que a população seja atendida. Sra. Leila destacou que só serão 
permitidas parcerias éticas, sérias, monitoradas. Informou que as veterinárias 
cirurgiãs entrarão de licença e Sr. Marcos Nóvoa sugeriu que enviem relatório 
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circunstancial ao gabinete do prefeito, pois se houver algum evento nefasto 
serão responsabilizados, pois há quatro veterinários no quadro de funcionários, 
mas nenhum disponível. O presidente acatou a sugestão e solicitou ao chefe 
de departamento que elabore um relatório. Sr. Libório destacou a importância 
de estarem unidos para encontrarem as soluções com responsabilidade e que 
não deseja retroceder quanto ao bem-estar animal, construíram o ambulatório 
da Zona Noroeste e precisam de pessoal e em Monte Cabrão e no morro estão 
conversando sobre uma sala na Associação dos moradores, e a veterinária 
fará revezamento entre os dois. A opinião de Sra. Marilucy é que acha um 
retrocesso abrir outras unidades se não há estrutura de mão de obra para a 
Codevida. Na opinião de Sra. Leila, a Codevida deveria estar na Zona 
Noroeste, como era antes. O presidente informou que as reuniões acontecem 
na segunda terça-feira do mês, às 15h00 e a próxima será dia 12 de junho e 
que na semana do Meio Ambiente haverá um dia dedicado ao bem-estar 
animal, em frente ao shopping Praiamar, incentivando a adoção de animais 
adultos, com o castramóvel e inauguração da campanha de recolhimento de 
fezes com o totem que oferece sacos de papel para recolhimento das fezes, 
dia 8 de junho às 14h30 às 16h30. O Presidente agradeceu a presença de 
todos e nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Sandra 
Cunha dos Santos secretariei, lavrei e assinei                              a presente Ata, 
que, após aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Sr. Presidente. 

        

 

                                              MARCOS LIBÓRIO 

 


