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ATA DA 26ª. REUNIÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2017/2019 

DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO 

E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FMPRMA  

15 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, em 

primeira chamada, realizou-se a 26ª. Reunião Ordinária do CONSELHO DELIBERATIVO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 

biênio 2017 / 2019, na SEMAM, à Praça dos Expedicionários nº. 10, 9º. andar. Estavam 

presentes: Sr. Marcos Libório – Presidente do FMPRMA e Secretário do Meio Ambiente 

(SEMAM), Sras. Viviane Ferreira Amaral (SEMAM), Vivian Fernanda Merola (UNISANTOS), 

Marly Alvarez Cimino (PRODESAN), Patrícia Trindade Do Val (OAB), e Srs. Lupércio 

Teixeira Filho (SEFIN), Márcio Gonçalves Paulo (Agente Técnico/SEMAM) e a convidada: 

Sra. Juliana Freitas Aguiar Pires (SAAF/SEMAM). Pauta 1. Leitura e Aprovação da Ata da 

25ª Reunião Ordinária. 2. Projetos Ambientais (Status dos recursos já aprovados e 

apresentação dos que ficaram pendentes de aprovação); 3. Assuntos Gerais. O Sr. Marcos 

Libório iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Perguntou se poderiam aprovar 

a Ata da 25ª. Reunião enviada por e-mail ou se haviam ressalvas, estes dispensaram a 

leitura e aprovaram a Ata. No item 2. Sra. Viviane informou sobre a posição dos projetos; 

1. Condomínio Sustentável o processo foi reencaminhado a PROJUR para ajuste de minuta; 

2. Pescador Ecológico veio com ressalvas pela PROJUR quanto ao plano de trabalho; 3. 

Projeto Escola Ambiental (Educação Ambiental) encontra-se em fase de preparação do 

plano de trabalho. Na continuidade o Presidente participou sobre o Projeto Ambiental 

(Educação Ambiental) aprovado anteriormente pelo conselho, no qual verificou a 

necessidade de que o atendimento abrangesse a todo município. Os conselheiros por 

unanimidade aprovaram “A flexibilização dos locais de realização do programa do 

Projeto Ambiental (Educação Ambiental)”.  Em Assuntos gerais o Presidente participou 

sobre a necessidade da realização de trabalhos sobre “Resíduos nas Comunidades” sendo 

um projeto que envolve e conscientiza a comunidade, tendo como visão a melhoria da 

logística. Ressaltou que este é voltado a educação ambiental. Informou sobre o recebimento 

de representantes da Vila Gilda, São Manoel e Caminho da Capela para apresentação de 

projetos. A Sra. Marly sugeriu a inclusão da Vila dos Criadores. Definiu-se como áreas de 

interesses: Vila Gilda, São Manoel, Vila dos Criadores e Caruara. O Sr. Márcio Paulo 

informou que elaborará a minuta de edital para recebimento de projetos para Resíduos nas 

Comunidades. Comunicou que este será analisado pelo Conselho e enviado a Projur para 

análise e manifestação. Os conselheiros em unanimidade aprovaram a elaboração do 
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edital para o projeto “Resíduos nas Comunidades”. A Sra. Vivian informou que o 

problema é que os resíduos são jogados no estuário, pois as pessoas não conseguem 

chegar até a rua. Perguntou se há coleta pública no estuário (canais de navegação). O Sr. 

Márcio Paulo informou que na parte seca das comunidades em palafitas, há pontos 

específicos de coleta. A Sra. Marly informou que os resíduos acompanham o movimento das 

marés. A Sra. Patrícia sugeriu que como uma ação complementa outra, os editais do 

Pescador Ecológico e de Resíduos nas Comunidades sejam lançados simultaneamente. O 

Presidente deu ciência ao conselho da parceria entre SEMAM e ABRELP a qual resultou na 

Encomenda de um Diagnóstico que será executado pelo Instituto Ecofaxina.  A Sra. Patrícia 

perguntou sobre o Projeto das Ecobarreiras. O Presidente comunicou que após ajuste 

quanto a área (local) está em andamento. Este comunicou que a SEMAM possui 02 

Catamarãs (desativados) e solicitou a aprovação para efetuar orçamentos para a 

recuperação e utilização dos catamarãs para que sejam utilizados na coleta de resíduos nas 

comunidades em palafitas. Os conselheiros por unanimidade aprovação a realização de 

orçamentos para a Recuperação e Utilização dos Catamarãs. A próxima reunião do 

Fundo será dia 15/03 (Vila Gilda-Zona Noroeste). O Presidente informou que o Biênio 17/19 

do FMPRMA é até 27/04/19, conforme Decreto nº 7.739 de 27/04/17, publicado no Diário 

Oficial do Município. Participou sobre convite do Procurador da República Dr. Ronaldo Ruffo 

Bartolomazi para reunião (14/02) junto com o Prefeito de Santos, para a obtenção de 

recursos oriundos de multas, na qual houve a apresentação de projetos da SEMAM. Frisou 

a importância de se ter portfólio de projetos mesmo que superior a capacidade orçamentária 

do fundo. A Sra. Vivian perguntou quais as demandas que o município precisa para que 

possam trabalhar em cima desta. A Sra. Glaucia informou que na próxima reunião será 

apresentado para aprovação do Conselho o relatório anual de atividades do fundo. A Sra. 

Patrícia informou que conforme lei complementar nº 748 de 04/12/12 art. 3º “O Fundo será 

administrado por um Conselho Deliberativo, integrado por sete membros nomeados pelo 

prefeito, por meio de decreto” sendo assim, solicitou que as atas sejam inclusas no Portal 

de Transparência. Os Conselheiros concordaram com a colocação das atas no Portal de 

Transparência da Prefeitura. A seguir, o Sr. Marcos Libório 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, após aprovada pelo Conselho, será assinada pelo 

Presidente.                                         

                                                     

                                                    MARCOS LIBÓRIO 

 


