
ATA DA 23ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL 

DE BEM ESTAR À VIDA ANIMAL- FUBEM 
 

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quinze 

horas e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 23ª. Reunião 

Ordinária do Fundo Municipal de Bem Estar à Vida Animal - FUBEM, na Sala 

de Reuniões da SEMAM, sita à Praça dos Expedicionários nº. 10, no 9º. andar, 

em Santos – SP., com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e 

aprovação da Ata da 22ª. Reunião Ordinária; 2 – Propostas das Entidades 

parceiras para o bem-estar animal; 3 – Equipamentos de proteção à vida 

animal; 4 – Assuntos Gerais. Conselheiros presentes: Srs.(as): Plínio Aguiar 

– SEFIN, Fernando Azevedo Santana – SEMAM, Luciane São Marcos – 

SEDUC, Denise Rosas Augusto – DVA, Marcela Sargo Gatti – ONG Amigos 

do Tobias, Gustavo Beltrani – MAPAN. Ausência Justificada: Srs. Marcos 

Libório – SEMAM e Luiz Biondi – UNIMES. Convidados: Éder Santana de 

Oliveira (DEPAVI/SEMAM). Sr. Éder iniciou a reunião cumprimentando os 

presentes. Informou que o Sr. Marcos Libório (Presidente do FUBEM) não 

poderá participar da reunião, sendo designado por ele, para condução da 

reunião de hoje, o que foi aprovado pelos presentes, em seguida, passou ao 

item 1, perguntou se concordavam com a redação da Ata, todos responderam 

que sim e a consideraram aprovada. No item 2, Sr. Éder informou que, no 

momento, não houve propostas de projetos ou parcerias, propondo que fique 

autorizado de forma permanente que as entidades as apresentem quando 

entenderem que haja algo substancial, no que houve a plena concordância 

dos presentes, aprovando a indicação. No item 3, Sr. Fernando informou o 

balancete financeiro mensal do Fundo e, na sequência, apresentou as 

seguintes necessidades: aprovação da diferença de R$ 5.577,34 (Cinco mil, 

quinhentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) referente a 

aquisição de 01 refrigerador (para medicamentos) vertical para a Unidade da 

Área Continental (Caruara); 01 mesa (inox) para atendimento veterinário 

(Unidade Caruara) R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais); aquisição de 04 

aparelhos de ar condicionado – Unidade Jardim Botânico (sala de fluído 



terapia, 02 consultórios e recepção) R$ 6.173,30 (Seis mil, cento e setenta e 

três reais e trinta centavos); manutenção de 07 aparelhos de ar condicionado 

(Unidade Jabaquara incluso os dois Castramóveis) R$ 7.280,00 (Sete mil e 

duzentos e oitenta reais). Sra. Marcela perguntou se a manutenção é anual, 

Sr. Fernando informou que sim. As demandas apresentadas foram 

aprovadas por unanimidade pelo Conselho; ficou ressalvada a sugestão 

para que seja tentado junto aos fornecedores alguma redução de valores e, 

ainda, ficando ajustado que os conselheiros poderão indicar empresas que 

possam orçar os mesmos serviços. Em Assuntos Gerais, Sr. Gustavo 

participou que está solicitando informações sobre a possibilidade de doações 

encaminhadas por empresas, especificamente ao FUBEM e, também, da 

viabilidade destas em terem a restituição junto ao Imposto de Renda. Nada 

mais havendo a ser tratado, Sr. Éder encerrou a reunião, agradecendo a 

presença de todos, para a lavratura da presente Ata, que vai assinada por 

mim, Glaucia Santos dos Reis                             e pelo Sr. Éder Santana de 

Oliveira. 
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