
ATA DA 13ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM 

25 DE JUNHO DE 2018 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 

dezesseis horas e quarenta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 

13ª. Reunião Ordinária do CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL 

DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM, gestão 2018/2020, na 

sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, sita à Praça 

dos Expedicionários nº. 10, 9º. andar. Estavam presentes: Sr. Marcos 

Libório, Presidente do Conselho e Secretário de Meio Ambiente, Sr. Plínio 

Rolim de Aguiar Neto (SEFIN), Sra. Denise Rosas Augusto (DVA), Sra. 

Luciene São Marcos (SEDUC) e os Srs. Marcio Gonçalves Paulo e 

Fernando Santana de Azevedo (Assistentes Técnicos (SEMAM)). 

Justificaram ausência: Sra. Marilucy Fontes Pereira (Ong Viva Bicho) e Sra. 

Denise Sawarys (MAPAN), sendo tratada a seguinte pauta: 1- Aprovação 

e leitura da Ata da 12ª. Reunião Ordinária. 2 - Parcerias com ONGs de 

bem-estar animal. 3 - Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu aos 

presentes, informando que esta é uma Reunião do Conselho Deliberativo 

do FUBEM e não de Conselho Municipal, salvo algumas circunstâncias, há 

a presença de convidados para apresentações específicas. Salientou que 

alterações (substituições) dos membros do conselho para as reuniões são 

efetuadas através de ofício e posterior publicação de edital. O Sr. Marcio 

Paulo informou que o Dr. Bionde (UNIMES) não comparece desde a reunião 

de fevereiro, citou o art. 10 do Regimento Interno “O Conselheiro que faltar, 

sem justificativa, a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 5 (cinco) 

alternadas, durante o exercício de seu mandato, será excluído do Conselho. 

O Presidente solicitou o envio de ofício à UNIMES para manifestação de 

justificativa de ausência do representante, caso não haja manifestação, 

será elaborado edital para uma nova representação de Universidades. O 

Sr. Fernando informou que a aquisição dos 02 refrigeradores duplex 

(aprovados anteriormente) ficaram em R$ 6.051,34 (Seis mil, cinqüenta e 

um reais e trinta e quatro centavos). O Presidente informou que devido a 

falta de quórum as deliberações ocorrerão na próxima reunião. Comunicou 

que conforme tratado em reunião anterior, a ata da 11ª Reunião Ordinária 

foi enviada por e-mail aos conselheiros do Biênio 2016/2018 e aprovada 

através deste. 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 


