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      36ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

20 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, realizou-se a 36ª. Reunião Ordinária do Fundo 

Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente – FMPRMA, na Sala 

de Reuniões da SEMAM, sita no Auditório do Aquário Municipal de Santos, Av. 

Bartolomeu de Gusmão  s/nº. – Santos – SP., com a seguinte Ordem do Dia: 1 – 

Leitura e aprovação da Ata da 35ª. 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, 

Viviane Amaral Ferreira – SEMAM, Elenilda da Silva - COMDEMA/AEAS, Luciana 

Schlindwein - COMDEMA/OAB, Fernando Azevedo – Assistente Técnico/SEMAM 

e Marcio Gonçalves Paulo - Assistente Técnico/SEMAM. Justificou ausência: Sr. 

Lupércio Teixeira Filho – SEFIN. Convidado: Sr. Alessandro Zuffo - 

COPOLAM/SEMAM. O Presidente iniciou a reunião cumprimentando os 

presentes. Em seguida, passou ao item 1. perguntou se aprovavam a redação da 

Ata, todos concordaram, sendo esta aprovada. No item 2. Sr. Alessandro efetuou 

apresentação para a Semana do Meio Ambiente realizada pela SEMAM. Informou 

que dentro da Semana do Meio Ambiente, estará integrado o Seminário 

Internacional de Boas Práticas em Desenvolvimento Sustentável onde ocorrerão 

palestras, debates, mostras fotográficas, apresentação de artigos científicos pelas 

Universidades, sendo   realizado nos dias 05 a 07/06 no SESC/Santos e, 

concomitante ao Seminário, serão realizados ao longo da Semana do Meio 

Ambiente: oficinas ambientais, teatro de fantoches (viés ambiental), distribuição 

de composteiras, plantio de mudas, exposições, mostras de cinemas, vídeos, 

mutirões para o combate ao lixo no mar (ocorridos na faixa arenosa das praias) e 

o encerramento será com o Evento Santos pelo Oceano (antecipado para 07/06). 

Comunicou que tanto o Seminário quanto a Semana do Meio Ambiente contam 

com parceiros nacionais e internacionais. Informou que o custo estimado é de R$ 

240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais). Sra. Viviane informou que uma 

Empresa será responsável pela realização do Seminário e da Semana do Meio 

Ambiente e a contratação desta, será por meio de licitação. Sr. Alessandro 
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participou que em julho a cidade de Santos recepcionará o Evento Cidades 

Criativas da ONU e que o intuito da SEMAM/PMS é pontuar Santos como uma 

cidade de boas práticas sustentáveis junto a este Evento. Os Membros 

perguntaram se há recurso disponível no Fundo. Sr. Fernando informou que sim 

e na próxima reunião será apresentada a prestação de contas do ano de 2019. A 

demanda apresentada para a realização de Seminário e da Semana do Meio 

Ambiente com custo de até R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) foi 

aprovada, tendo 01 abstenção. Na continuidade, a Sra. Luciana pediu licença 

para retirar-se devido a compromissos assumidos anteriormente. Na sequencia, 

o Presidente propôs a aprovação para apresentação de propostas futuras 

pelos conselheiros do FMPRMA no valor de até R$ 100.000,00 (Cem mil reais) 

sendo esta, aprovada pelo Conselho. Sra. Viviane solicitou ao Sr. Fernando que 

encaminhe para conhecimento dos Membros o PPA 2020/2021 e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) do Município. Em Assuntos Gerais, Sr. Marcio Paulo 

inteirou sobre 04 editais para recebimento de propostas de projetos, sendo que a 

verba para estes, já foi anteriormente aprovada pelo FMPRMA. Comunicou que 

foram analisados por uma Comissão de Seleção de Propostas da SEMAM. Iniciou 

pelo edital nº. 003/2019 com foco na coleta de materiais flutuantes por 

embarcação, em área de manguezal, na região compreendida no Jardim São 

Manoel e duas proponentes: 1ª. ONG Sem Fronteira (considerada apta) no valor 

de R$ 218.075,00 (Duzentos e dezoito mil e setenta e cinco reais) e 2ª. 

Instituto ECOFAXINA (foi considerada inapta); edital nº. 004/2019 - serviço de 

levantamento arbóreo em 18.000 árvores, e três proponentes: 1ª. Empresa 

AGROPINHO - R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais) com prazo 

de três meses (considerada apta); 2ª. Universidade Católica de Santos - 

UNISANTOS - R$ 144.572,74 (Cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e 

setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) com prazo de doze meses 

(considerada apta) e 3ª. CONCIDADANIA – R$ 192.220,00 (Cento e noventa e 

dois mil e duzentos e vinte reais) (considerada apta). Recomendou que ocorra 

uma licitação pública. O Conselho definiu e aprovou que este edital será 

através de licitação pública, no prazo de quatro meses e no valor de até R$ 

160.000,00 (Cento e sessenta mil reais); edital nº. 007/2019 - realização de 

mutirões de praias, mangues e rios e outros corpos d'água, houve  três 

proponentes: 1ª. Instituto ECOFAXINA (não apresentou o valor e apresentou 
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projeto de limpeza do estuário e não do objeto do edital) (inapta); 2ª. 

COOPERPORTOMAR (objetivos gerais específicos apresentados, diferente do 

edital) (inapta) e 3ª. ONG Sem Fronteira (apresentou documentação, porém a 

proposta apresentada não atende ao edital) (inapta). Parecer da Comissão: não 

houve ganhador sendo este edital anulado; edital nº. 008/2019 - instalação de 

ecobarreiras flutuantes em áreas estuarinas com coleta e destinação de materiais 

recicláveis flutuantes no município de Santos - duas proponentes: 1ª. 

COOPERPORTOMAR - R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais) prazo 

de doze meses (efetuarão a limpeza com utilização de barcos próprios) (apta); 2ª. 

Instituto ECOFAXINA - requisitou cessão de terreno (no entanto a Comissão 

ressaltou da impossibilidade da requisição, pois o terreno é de posse da União) - 

não apresentou o valor do projeto (apta). Recomendaram que ocorra uma 

licitação pública no valor de R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais). 

O Conselho definiu e aprovou que este edital será através de licitação 

pública, no valor de até R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais). 

Após as apresentações dos resultados dos editais, o Sr. Márcio solicitou 

autorização para prosseguimento, no que foi autorizado por todos os 

conselheiros presentes. O Sr. Fernando apresentou relatórios de atividades 

referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, 

encaminhados pelo Sr. Renato (Consciência pela Cidadania - CONCIDADANIA) 

para ciência do Fundo. Comunicou que a prestação de contas financeira deste, é 

realizada por processo digital. Sra. Viviane solicitou que nos relatórios sejam 

inclusas as relações de UMES, Entidades e afins visitadas pelo projeto. Sra. 

Glaucia informou que os relatórios de atividades de 2019 do FMPRMA para 

ciência dos Membros, foram enviados por e-mail. Sr. Fernando Informou que na 

próxima reunião do Fundo, será apresentada a prestação de contas de 2019 do 

FMPRMA. 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 

  


