
ATA DA 22ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE BEM 

ESTAR A VIDA ANIMAL – FUBEM 

10 DE SETEMBRO DE 2019  

 
Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às qunze 

horas, em primeira chamada realizou-se a 22ª. Reunião Ordinária do Fundo 

Municipal de Bem Estar a Vida Animal – FUBEM - Gestão 2018/2020, na 

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, localizada à Praça dos Expedicionários 

nº. 10, 9º. andar, com a seguinte Ordem do Dia: 1 - Leitura e aprovação da Ata 

da 21ª. Reunião Ordinária. 2 - Praça dos Cães. 3 - Assuntos Gerais. Estiveram 

presentes os Conselheiros: Srs(as). Marcos Libório – Presidente do Fundo e 

Secretário de Meio Ambiente - SEMAM, Denise Rosas Augusto – DVA, Luciene 

São Marcos – SEDUC, Dr. Luiz Biondi - UNIMES,  Gustavo Beltrame (MAPAN) 

e Marcela Gatti – Ong Amigos do Tobias. Convidada: Maria Isabel Francisca da 

Hora – DEPAVI/SEMAM. Justificou ausência Sr. Plínio Rolim de Aguiar Neto – 

SEFIN.  O  Sr. Marcos Libório agradeceu a presença de todos e apresentou o 

Sr. Gustavo representante da ONG MAPAN, como novo membro do conselho. 

Na  continuidade  perguntou se a Ata enviada previamente por e-mail poderia 

ser aprovada, os conselheiros dispensaram a leitura e a aprovaram. No item 2 - 

Sra. Isabel informou que as cotações orçamentárias para aquisição de 

brinquedos para a Praça dos Cães esta sendo efetuada e também participou 

sobre  a  elaboração  de placas com mensagens educativas, que serão 

instaladas no local. O Presidente informou que na revitalização da Praça foi 

acrescido 480 m2, totalizando 2.300 m2. Sr. Gustavo perguntou se no período 

noturno há vigilância na Praça. Sra. Denise informou que a guarda municipal 

atua 24h. Em Assuntos Gerais o Sr. Presidente informou  que a apresentação 

de bons projetos podem trazer recursos vindos do Ministério Público, Ministério 

do Meio Ambiente ou das Emendas Parlamentares (Federal, Estadual ou 

Municipal). Sra. Marcela perguntou dos recursos depositados através do carnê 

do IPTU. O Presidente informou que parte dos recursos do fundo provém do 

deposito deste, como também do Registro Geral Animal (RGA) da CODEVIDA, 

aplicações de multas de maus tratos, emendas parlamentares e de fundos do 

Ministério Público. Exemplificou que o Ambulatório de Saúde de Vida Animal do 

Jardim Botânico foi construído através de emenda parlamentar estadual. Propôs 

aos   conselheiros   que   tragam   projetos  para  a  próxima  reunião.   Sra.  



Isabel participou que em 2010, foi implementado na CODEVIDA o RGA e que a 

informatização deste sistema, proporcionará maior celeridade no atendimento. 

Sra. Denise noticiou que a Praça dos Cães possui uma Associação. O 

Presidente  informou  que  solicitou  à Sra. Leila (CODEVIDA) a viabilidade 

quanto a elaboração de parcerias com a UNIMES, para a ampliação de 

atendimento no município, na qual será utilizando o Hospital da Universidade. 

Sra. Denise comunicou que a Sra. Leila e os conselheiros do COMVIDA 

(representantes das Universidades e do Conselho de Biologia) estão agendado 

reunião quanto à parceria para ampliação do projeto Minha Escola Respeita os 

Animais (M.E.R.A.). O Presidente aprovou a iniciativa, pois  é uma maneira de 

se formar multiplicadores. A seguir, agradeceu a presença de todos  e  nada 

mais havendo a ser tratado, a Reunião foi encerrada. Eu, Glaucia Santos dos 

Reis                      lavrei  a  presente Ata que,  depois  de  aprovada pelo 

Conselho, será assinada pelo Sr. Presidente. 

 

 

 

MARCOS LIBÓRIO 

 


