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35ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

24 DE JANEIRO DE 2020 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas 

e trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 35ª. Reunião Ordinária do 

Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente – FMPRMA, 

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

andar – Santos – SP., com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e aprovação da 

Ata da 34ª. Reunião Ordinária. 2 – Processos em andamento. 3 – Assuntos 

Gerais. Membros presentes: Srs.(as) Marcos Libório – Secretário de Meio 

Ambiente e Presidente do FMPRMA, Vivian Mendes Merola – 

COMDEMA/UNISANTOS, Marly Alvarez Cimino – COMDEMA/PRODESAN, 

Lupércio Teixeira Filho – SEFIN, Viviane Amaral Ferreira – SEMAM. O 

Presidente iniciou a reunião cumprimentando os 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, o Presidente participou sobre a 

publicação no Diário Oficial de Santos dos seguintes Editais:  nº. 003 de 11/2019 

- coleta de materiais flutuantes por embarcação em área de manguezal 

compreendida no bairro do São Manoel, nº. 004 de 12/2019 – serviço de 

levantamento arbóreo no Município de Santos, nº. 007 de 12/2019 – projetos de 

mutirões de limpeza das Praias, de área de rios e de área de mangue com a 

coleta e destinação de materiais recicláveis e flutuantes no Município de Santos, 

nº. 008 de 12/2019 - recebimento de Planos de Trabalho de Projetos Ambientais 

propostos por Organizações da Sociedade Civil e Empresas Legalmente 

Constituídas e nº. 009 de 12/2019 – seleção de projetos para usina de 

compostagem, utilizando o método de leiras estáticas de aeração passiva com 

operação de até 06 Ton./dia com fornecimento de mão de obra e equipamentos 

necessários, bem como a coleta em feiras Municipais designadas pela SEMAM. 

Informou que a entrega das propostas foi no dia 10/01/2020. Estas serão 

analisadas pela Comissão de Seleção de Propostas da SEMAM e, após 

aprovadas, apresentadas ao FMPRMA. No item 3, o Presidente informou da 

instalação de 20 baias com 60 contentores para recebimento de resíduos 

orgânicos e recicláveis, colocadas na faixa de areia da praia, desde o Emissário 

Submarino até o Aquário. Relatou sobre reunião ocorrida em 21/01/2020, a 
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pedido do Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) com participação 

dos Secretários de Meio Ambiente de Santos, São Vicente e Praia Grande, na 

qual definiu-se que Santos, dará continuidade aos procedimentos sobre as áreas 

de manguezais em seu município. Sra. Viviane informou que Santos será sede 

do encontro de Cidades Criativas da UNESCO em 2020, com previsão para o 

mês de junho, sendo que a proposta de Santos é comprovar o poder da 

criatividade e da cultura como princípios de desenvolvimento social, urbano e 

econômico sustentável para a diminuição das desigualdades no mundo. Ainda, 

levantou a necessidade para a avaliação dos conselheiros sobre a liberação de 

valor estimado em torno de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para a 

organização da Semana do Meio Ambiente e do Congresso Internacional de 

Meio Ambiente prevista para ser realizada no mês de junho/2020. Ressaltou que 

a empresa passará por processo licitatório. Comunicou que o Plano Integrado 

Municipal de Saneamento Ambiental se encontra em processo licitatório e que 

esta em fase de término (elaboração de contrato, assinatura e abertura de OS). 

Após término desta, a documentação será encaminhada ao FEHIDRO a fim da 

liberação da 1ª parcela e início da revisão do Plano pela empresa vencedora.  A 

seguir, o Sr. Presidente 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 lida e aprovada pelos Membros, será 

assinada pelo Presidente. 

  

  

MARCOS LIBÓRIO 

  

 


