
ATA DA 15ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM 

BIÊNIO 2018 - 2020 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, 
realizou-se a 15ª. 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 os Srs. (as) Marcos Libório, Presidente do Conselho e Secretário 
Municipal do Meio Ambiente, Luciane São Marcos - SEDUC, Prof. Luiz Roberto Biondi  
- UNIMES, Denise Rosas Augusto - ONG DVA, Denise Silva Savaris - ONG MAPAN, e 
os convidados, Sr. Éder Santana, Sr. Fernando Santana de Azevedo, Sra. Leila Abreu, 
Sra. Fátima Fornaro - SEMAM. Justificada a ausência de Plínio Rolim de Aguiar - SEFIN 
e Sra. Marilucy Fontes Pereira - ONG VIVA BICHO. Com a seguinte pauta 1 – Leitura e 
aprovação das atas da 14ª Reunião Ordinária; 2 - Parcerias com ONGs de bem-estar 
animal; 3 - Informes sobre aquisições; 4 - Assuntos Gerais. O presidente agradeceu a 
presença de todos e perguntou se alguém teria alguma objeção quanto à ata, não houve 
e foi aprovada. O presidente perguntou se algum dos conselheiros teria conhecimento 
de empresa de remoção de colmeias. Sra. Leila respondeu que apenas em São Paulo, 
o presidente disse que em Santos há apenas uma pessoa que tem muito experiência, 
mas trabalha de maneira informal e é preocupante porque as abelhas estão sumindo da 
natureza. Sr. Biondi disse que vai se informar com profissional do interior de São Paulo. 
Sobre o resgate de cavalos, o chefe de Departamento, Sr. Éder, vai formalizar o Termo 
de Colaboração entre as ONGs e o Conselho do Fubem/Semam, em até 10 dias, 
seguindo o rito burocrático que a prefeitura exige. Sobre a denúncia de um cavalo 
abandonado, Sr. Éder disse que neste caso específico, ele é roubado e utilizado para 
roubos. O presidente respondeu que nesse caso pode ser resgatado com escolta da 
polícia e Sra. Leila ressaltou que a preocupação é com o destino do animal e o seu bem-
estar. A respeito de informe sobre aquisições, não houve nesse último período, de 
acordo com Sr. Fernando e Sr. Éder. Em Assuntos Gerais, relataram que as obras da 
Codevida estão adiantadas e o contrato com universidades para atendimento no 
ambulatório do Jardim Botânico está em andamento, para, a seguir, fazerem 
chamamento por convênio. O presidente perguntou sobre o funcionamento dos 
castramóveis e Sra. Leila respondeu que estão funcionando bem, o da prefeitura todos 
os dias e o em convênio com a Unimonte, às segundas, quartas e quintas-feiras. O 
presidente disse que há uma emenda para outro castramóvel, e pelo valor seria um 
equipamento a reboque, um trailer, podendo ficar estacionado por uma semana em 
locais diferentes. Sra. Leila sugeriu um veículo para feira de animais, no qual os animais 
ficariam durante a mesma, menos vulneráveis ao estresse. A emenda é pelo Fundo 
Nacional de Saúde, com duração de dois anos e o presidente sugeriu mais um 
castramóvel na Vila Gilda, por exemplo. 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. 
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