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Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta 

minutos, em 2ª. chamada realizou-se a 17ª. Reunião Ordinária do CONSELHO DIRETOR DO 

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

na Sala de Reuniões do Orquidário Municipal, sito à Praça Washington s/nº., Bairro do José 

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

Meio Ambiente, Plínio Rolim de Aguiar (SEFIN), Prof. Luiz Roberto Biondi (UNIMES). 

Justificativas de ausência: Sras. Luciene São Marcos (SEDUC) e Marilucy Fontes Pereira 

(ONG Viva Bicho). Convidado: Sr. André Alves (DROGAVET), tendo a Reunião a seguinte 

Pauta: 1 – Leitura e aprovação da Ata da 16ª. Reunião Ordinária. 2 – Projetos em andamento. 

3 - Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu a presença de todos. Informou que devido a falta 

de quórum as deliberações e aprovações ocorrerão na próxima Reunião. Participou sobre as 

ausências dos conselheiros das ONG’s. No item 3 informou ao Sr. André que, como 

representante do segundo setor, poderia de alguma maneira contribuir com a conscientização 

da população da importância da proteção da vida animal, além de posteriores apresentações 

de projetos ao fundo. Comunicou que o regimento do fundo prevê a captação de recursos e 

doações, sendo este o caminho oficial para a administração de recursos e destinação para as 

Políticas Públicas do município, voltadas ao bem-estar animal. O Sr. André perguntou se há 

contribuição por parte do empresariado e como são desenhadas as campanhas para 

arrecadação. O Presidente informou que não há contribuição. O Sr. Plínio participou sobre a 

arrecadação através de taxa anual anexada no carnê de IPTU do município. O Sr. André 

informou que tem grande penetração empresarial com empresas relacionadas à parte 

veterinária e pets shop. Informou que a DROGAVET é uma franquia e já efetuou alguns 

exercícios em algumas localidades, exemplificando a campanha de arrecadação para o auxílio 

de custo para cão guia. Expôs sobre a possibilidade da criação de adesivos voltados à vida 

animal sendo a arrecadação de recursos revertida ao fundo. O Dr. Bionde concordou sobre a 

importância da captação para o gerenciamento de recursos do FUBEM e que, em princípio, a 

captação seria do Registro Geral de Animais (RGA) porém, parece não ocorrer. O Presidente 

informou que no RGA ainda há demanda reprimida estando em cronograma de repasses. O 

Sr. Plinio informou que a prestação de contas anual será apresentada na próxima reunião. A 

Sra. Glaucia salientou sobre o Art.10 § 1º. e 2º. do Regimento Interno quanto às ausências e 

justificativas dos Conselheiros. 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. 
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