
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL 
DE BEM ESTAR À VIDA ANIMAL – FUBEM 

10 DE MAIO DE 2022 

  
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 1 

horas, em primeira chamada, realizou-se a 27ª. Reunião Ordinária do Fundo 2 

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

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

com a seguinte Ordem do Dia: 1. Assuntos Gerais. Presentes: Srs (as). Marcos 5 

Libório – 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), Gustavo Beltrame (MAPAN), Luiz Trajano (SEFIN) e Fernando 8 

Azevedo (ASSESSOR TÉCNICO). Convidados:  Felipe Marttinni (ONG DVA), 9 

Juliana Freitas (SAAF-SEMAM), Sergio Schlicht (DEPAVI/SEMAM) e Ângela 10 

Bandeiras (Ong Patinhas que brilham). Em seguida, o Presidente agradeceu a 11 

presença de todos e informou que a última reunião ocorreu em outubro de 2021, 12 

e convocou esta reunião para comunicar e oficializar que em 27/04/2022 a 13 

composição atual findou mandato de 04 anos, iniciados em 27/04/2018 a 14 

07/04/2020 (02 anos) e 27/04/2020 a 27/04/2022 (recondução automática por 15 

mais 02 anos) conforme lei de criação do Fundo para formação da nova 16 

composição do FUBEM. E por dever de ofício será efetuado edital de 17 

chamamento público para o preenchimento de 03 vagas para representante de 18 

Entidades protetoras de animais legalmente constituídas e 01 representante de 19 

Entidades de nível superior que mantenham cursos de Ciências Biológicas ou 20 

Medicina Veterinária, através do Diário Oficial de Santos, na mesma formação 21 

que é previsto no decreto do Prefeito. Participou que enviará oficio a SEDUC e a 22 

SEFIN para encaminharem 01 representante destes para o Fundo. Ressaltou 23 

que a SEMAM automaticamente é representada pelo Secretário da pasta.  24 

Explicou que a classificação das entidades é através de data e horário da 25 

entrega da documentação como consta no edital. Informou na próxima semana 26 

estes, serão publicados. Inteirou que na primeira reunião da nova Diretoria 27 

constituída será efetuada a prestação de contas. Este apresentou a equipe da 28 

SEMAM presente na reunião: Sr. Sergio Schlicht (Chefe de Departamento de 29 

Parques e Proteção da Vida Animal - DEPAVI), Sra. Glaucia Reis (Sessão de 30 

Apoio aos Conselhos - SEACON), Sra. Juliana Pires e Sr. Fernando Azevedo 31 

(Sessão de Apoio Financeiro - SAAF). Na continuidade consignou a palavra aos 32 

presentes. O prof. Luís Biondi elogiou o trabalho do conselho em prol da 33 



sociedade e disse que se sente honrado em participar do fundo. Sr. Felipe 34 

informou que é presidente da Comissão da Vida Animal da Ordem dos 35 

Advogados de Santos (OAB), no entanto, nesta reunião representará a Sra. 36 

Denise Rosas que é da Ong Defesa da Vida Animal (DVA). Sr. Gustavo 37 

agradeceu a todos pelo período em que esteve no conselho. Sr. Luís Trajano 38 

informou estar recentemente no conselho e que informará ao gabinete da 39 

Secretaria de Finanças (SEFIN) sobre encaminhamento do ofício para indicação 40 

de representante no conselho. Sr. Marcos Libório participou que a SEFIN poderá 41 

reconduzi-lo para o novo biênio. Sra. Luciene também agradeceu a todos e 42 

informou estar à disposição para participar do próximo biênio e que informará a 43 

Secretaria de Educação sobre a questão do novo biênio. Sr. Fernando 44 

agradeceu a todos, e se colocou a disposição para esclarecimentos quanto às 45 

questões financeiras do fundo. Sra. Ângela agradeceu e disse estar honrada em 46 

participar da reunião. Sra. Marcela mencionou a importância do retorno das 47 

reuniões pontuando a objetividade nestas, e agradeceu a colaboração de todos. 48 

Sra. Glaucia congratulou a Diretoria pelo trabalho desempenhado em prol do 49 

bem estar animal. Sra. Juliana se dispôs a tirar dúvida referente às finanças do 50 

fundo. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, 51 

agradecendo a presença de todos, para a lavratura da presente Ata, que vai 52 

assinada por mim, Glaucia Santos dos Reis                e pelo Sr. Presidente. 53 

 

 

  

MARCOS LIBÓRIO 
PRESIDENTE 

  
 

 


