
ATA DA 16ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM 

BIÊNIO 2018 - 2020 

 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, 

realizou-se a 16ª. Reunião Ordinária do CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 

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

na sala de reuniões da SEMAM, sita à Praça dos Expedicionários nº. 10, 9º. andar. 

Estavam presentes os Srs. Marcos Libório, Presidente do Conselho e Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Plínio Rolim de Aguiar – SEFIN, Prof. Luiz Roberto 

Biondi – UNIMES, Sras. Luciane São Marcos - SEDUC, Denise Silva Savaris - ONG 

MAPAN e o convidado Sr. Éder Oliveira Santana, tendo a reunião a seguinte pauta: 

1 – Leitura e aprovação da Ata da 15ª. Reunião Ordinária. 2 – Formalização da 

aprovação dos refrigeradores expositores (Duplex). 3 - Assuntos Gerais. O 

Presidente agradeceu a presença de todos e perguntou se alguém teria alguma 

objeção quanto à Ata, não houve e esta foi aprovada. No item 2, o Sr. Éder informou 

ao Conselho sobre a necessidade de efetuar-se a formalização da aprovação da 

alteração de descrição dos refrigeradores duplex para refrigeradores expositores e 

do valor de R$ 6.051,34 atualizado para R$ 7.022,66. Os conselheiros aprovaram e 

formalizaram as alterações apresentadas. Em Assuntos Gerais a Sra. Glaucia 

(SEACON) informou que a próxima reunião do FUBEM será em fevereiro. A Sra. 

Denise pontuou que a CODEVIDA dispunha de um atendimento considerado como 

modelo. Solicitou maior divulgação para as reuniões do Conselho Municipal de 

Proteção à Vida Animal - COMVIDA. A Sra. Glaucia informou que a divulgação ocorre 

através da publicação de Editais de Convocações no Diário Oficial (D.O) do 

Município. O Sr. Éder participou ao Conselho que para o próximo concurso público 

municipal, será solicitado aos médicos veterinários a apresentação de documentação 

comprobatória de experiência em cirurgias veterinárias. O Presidente agradeceu a 

presença de todos e nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, 

Glaucia Santos dos Reis,                       secretariei e lavrei a presente Ata, que, após 

aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Sr. Presidente. 

 

                                                       MARCOS LIBÓRIO 

 

 


