
ATA DA 26 REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL 
DE BEM ESTAR À VIDA ANIMAL – FUBEM 

22 DE OUTUBRO DE 2021 

  
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 1 

horas, em primeira chamada, realizou-se a 26ª. Reunião Ordinária do Fundo 2 

Municipal de Bem Estar à Vida Animal - FUBEM, na Sala de Reuniões da SEMAM, 3 

sita à Praça dos Expedicionários nº. 10, no 9º. andar, em Santos – SP., com a 4 

seguinte Ordem do Dia: 1. Assuntos Gerais. Presentes: Srs (as). Marcio Gonçalves 5 

Paulo – Presidente do Fundo e Secretário de Meio Ambiente – SEMAM, Luciane 6 

São Marcos – SEDUC, Marcela Sargo Gatti – ONG Amigos do Tobias, Sr. Luiz 7 

Biondi (UNIMES), Sra. Denise Rosas (DVA), Gustavo Beltrame (MAPAN). 8 

Convidados: Luiz Trajano (SEFIN) e Juliana Freitas (SAAF-SEMAM). Em seguida, 9 

o presidente informou que a partir do ano que vem, o carne do IPTU será 10 

integralmente eletrônico. As contribuições voluntárias, como o FUBEM, precisarão 11 

de uma conta bancaria separada. O presidente passou a palavra para Sra. Juliana 12 

Freitas. Sra. Juliana informou que referente à abertura de conta, a tesouraria da 13 

Prefeitura de Santos solicita a assinatura do presidente do Conselho e do 14 

Secretario de Meio Ambiente. O presidente questionou se algum outro conselheiro 15 

lançava sua candidatura como presidente, tendo esta nenhuma proposta, 16 

permaneceu o Sr. Marcio Gonçalves Paulo. Sra. Juliana explicou que como o 17 

presidente e o secretario estão na mesma figura, o representante da SEFIN deve 18 

assinar também. O presidente informou que o Fundo foi reativado e que em breve 19 

convocará uma reunião presencial para gerir os recursos. Sra. Marcela Sargo 20 

perguntou quanto ficou o saldo. O Presidente informou que não solicitou o 21 

levantamento do saldo e que encaminharia os valores posteriormente, explanou 22 

que  tem por volta de noventa mil reais. Informou que todos os conselheiros 23 

presentes deverão assinar a presente Ata para servir de documento de 24 

comprovação para o banco. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 25 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, para a lavratura da 26 

presente Ata, que vai assinada por mim, Sandra Alves                e pelo Sr. 27 

Presidente. 28 

 

 

  

MARCIO GONÇALVES PAULO 
PRESIDENTE 

  


