ATA DA 27ª REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- FMPRMA.
12 DE ABRIL DE 2019
Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove 2019, às dez horas em
1ª chamada realizou-se a 27ª Reunião Ordinária do Fundo Municipal de Preservação
e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, gestão 2019/2021, na SEMAM,
localizada à Praça dos expedicionários nº 10, 9º andar, com a seguinte ordem do
dia; 1. Leitura e aprovação da ata da 26ª Reunião Ordinária; 2. Semana do Meio
Ambiente 2019; 3. Projetos Ambientais; 4. Prestação de Contas 2018; 5. Assuntos
Gerais. Presentes:Sr. Marcos Libório, Presidente e Secretário Municipal do Meio
Ambiente (SEMAM), Sras. Viviane Amaral Ferreira (Secretária Adjunta/SEMAM),
Vivian Fernanda Mendes Merola (UNISANTOS/COMDEMA), Luciana Schlindwein
Gonzalez
(OAB/COMDEMA),
Elenilda
Pereira
da
Silva
Apóstolo
(AEAS/COMDEMA), Marly Alvarez Cimino (PRODESAN/COMDEMA), Srs. Lupércio
Teixeira Filho (SEFIN), Fernando Santana de Azevedo e Marcio Gonçalves Paulo
(Assessores Técnicos/SEMAM) e os convidados; João Luiz Cirilo Fernandes
Wendler (DEPCAM/SEMAM), Marcus Neves Fernandes (COPOLAM/SEMAM) Sra.
Juliana Aguiar Pires (SAAF/SEMAM). O Presidente agradeceu a presença de todos.
Iniciou a reunião participando que a SEMAM/FMPRMA tem buscado junto a
Procuradoria inclusive a Federal a destinação de multas ambientais (recursos) ao
Fundo. Informou que a forma que o Fundo conduz seus projetos e destinações
desperta a atenção. Na continuidade deu boas-vindas aos novos conselheiros (as)
do Biênio 2019/2021. Este informou que o conselho é composto por 07 membros,
conforme Decreto nº 6.371 de 25/03/13 do Regimento Interno do Fundo e pronunciou
a composição do Biênio 19/21; Sr. Marcos Libório (Presidente e Secretário de Meio
Ambiente), Sra. Viviane Amaral Ferreira (Secretária Adjunta de Meio Ambiente), Sr.
Lupércio Teixeira Filho (SEFIN); Sra. Vivian Fernandes Mendes Merola
(UNISANTOS); Luciana Schlindwein Gonzalez (OAB/COMDEMA), Elenilda Pereira
da
Silva
Apóstolo
(AEAS/COMDEMA)
e
Marly
Alvarez
Cimino
(PRODESAN/COMDEMA). Informou da disposição de 02 assessores técnicos Srs.
Fernando Santana de Azevedo e Marcio Gonçalves Paulo para assessorar o
conselho. Inteirou que tanto a Sra. Glaucia Reis como a Sra. Sandra Cunha da Seção
de Apoio aos Conselhos (SEACON) secretariarão as reuniões do fundo. Ressaltou
que as deliberações ocorrem com a presença mínima de 05 conselheiros. No item 1
perguntou se havia óbice quanto a aprovação da ata enviada previamente por email. Os conselheiros dispensaram a leitura da ata e esta foi aprovada da seguinte
forma: Marcos Libório, Sr. Lupércio, Sra. Viviane, Sra. Marly e Sra. Vivian,
aprovaram a ata e as Sras. Elenilda e Luciana se abstiveram. O Presidente informou
que os relatórios de atividades anuais de 2017 e 2018 do fundo, serão enviados para
ciência ao conselho através de e-mail. No item 2. O Sr. Marcus Neves apresentou
as propostas em análise para os eventos âncoras da Semana do Meio Ambiente (04
a 09/06/2019); 1. Mostra de Cinema Ambiental Santos pelo Oceano (parceria
Ecofalante) documentário ao ar livre de 2ª a 6ª feira, manhã/tarde/noite (03 a 07/06)
1

praia do gonzaga, público-alvo estudantes (parceria Seduc) e público em geral; 2.
Concursos fotográficos (amador) e nacional (profissional) tema: Oceano a exposição
e premiação será em Santos dia 21/09/2019 no dia Mundial de Limpeza de Rios e
Praias. Complementou que também haverá exposição fotográfica (temática: Santos
pelo Oceano) de 02/06/19 até o fim do mês; 3. Casa Sustentável (iglu (domo em
pvc)) com energias alternativas (solar, captação de água da chuva, sistema caseiro
de tratamento de resíduos); 4. Instalação de 02 Ecopeixes na faixa de areia da praia
(locais prováveis, próximo da fonte do sapo e no canal 1) ressaltou que está
aguardando autorização da SEMES para indicação do local; 5. Santos pelo Oceano
08/06 (parceria Semes), com atividades esportivas; polo aquático, stand up,
canoagem, surf e vela o local será em frente ao Aquário. Pontuou que o valor
preliminar do investimento está orçado desta forma: 1. Exibição de cinema
R$11.260,00; 2. Câmera R$7.950,00; 3. Tendas (02) 10x10 R$6.000,00; 4. Cadeira
(100) R$630,00; 5. Vídeo/Produção gráfica R$25.000,00; 6. Camisetas R$9.685,00;
7. Exposição R$7.700,00; 8. Oceanorium R$2.000,00; 9. Teatro R$6.000,00; 10.
Concurso R$11.000,00 (03 máquinas (premiação por meio de equipamentos)
emissão de certificados, medalhas e workshop) investimento total R$87.225,00.
Entretanto este comunicou sobre reunião com Promotor do Ministério Público
Federal realizada anteriormente onde foram apresentados projetos ambientais da
SEMAM e participou que há 03 dias houve uma ligação do Ministério Público (MP)
informando sobre um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de derramamento
de óleo a disposição da SEMAM no valor R$34.920,00 divididos em 36 parcelas
mensais de R$970,00 e perguntaram quais os projetos que tinham, na devolutiva foi
oferecido a Semana do Meio Ambiente. Este informou ao MP que apresentaria em
reunião do Conselho do Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do Meio
Ambiente (FMPRMA) proposta para a realização da Semana do Meio Ambiente no
valor de R$87.225,00, porém comunicaria ao Conselho que caso haja a aprovação
deste valor, haveria o abatimento de R$34.920,00 referente a verba de TAC do
Ministério Público Ministério, dividido em 36 parcelas de R$970,00 que será
depositada mensalmente por este, em conta bancária do FMPRMA. Como proposto
ao MP o Sr. Marcus efetuou a apresentação ao Conselho na presente data. Sra.
Elenilda perguntou como serão disponibilizadas as fotos dos ganhadores do
Concurso. Sr. Marcus informou que estas circularão pelas Unidades da SEMAM
(parques). Sra. Luciana perguntou se houve edital para aquisição do domo e
externou preocupação quanto a impressão de materiais gráficos (cartilhas e livros) e
a distribuição. Sugeriu que um maior investimento seja feito na abordagem com
indicação de mídia. Sra. Elenilda informou que nem toda criança tem acesso a
aparelhos de celulares. Sr. Marcus informou que na abordagem junto aos cidadãos
os materiais gráficos são necessários e salientou que há materiais online específicos
no site da prefeitura. O Presidente informou que a Semam já disponibiliza boa parte
dos materiais produzidos via site, e o que se precisa e não descartar a participação
de todos da população. Este informou que no Santos pelo Oceano as atividades
esportivas ligadas a água, não são competitivas. Sra. Luciana informou que tentará
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agregar com a OAB o Santos pelo Oceano com apoio de equipe para caminhada por
terra (mutirão) na coleta de resíduos. Sra. Viviane comunicou que os valores
utilizados na Semana de Meio Ambiente serão detalhados em planilhas com as
prestações de contas. A proposta para a realização da Semana do Meio Ambiente
no valor de R$87.225,00 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade
pelo conselho, ressalvada o ajuste formal com Ministério Público Federal, hipótese
em que serão depositados R$34.920,00 em 36 parcelas de R$970,00 em favor do
Fundo Municipal de Preservação de Recuperação do Meio Ambiente, alterando para
o menor custo do projeto. No item 4 Sr. Fernando efetuou a apresentação da planilha
da prestação de contas de 2018, anexada a esta ata que também será enviada aos
conselheiros. Após o término da apresentação definiu-se que a prestação de contas
será aprovada mediante complementação das informações apresentadas. Sra.
Luciana perguntou sobre o andamento do projeto do Pescador Ecológico. O
Presidente informou que este foi elaborado por técnicos da SEMAM e que se
encontra em edital, sendo o recurso para projeto no valor de R$550.000,00 aprovado
pelo conselho do fundo. Sra. Viviane informou que o Instituto Ecofaxina poderá
participar do edital, que é público. O Presidente informou sobre Inquérito Civil a
respeito de Depósitos Irregulares de Resíduos no Mangue envolvendo as prefeituras
de Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. No Item 3. Sr. Marcio Paulo
comunicou que conforme definido em reunião anterior foram enviados para várias
empresas solicitação para cotação orçamentária para a recuperação de 02
catamarãs. Este apresentou as 03 cotações válidas, há um custo médio de R$
221.443,33 que segue sob processo de nº 24. 908/2019-65. O Presidente informou
que a visita técnica dos proponentes foram estartadas pela Semam para que estes
realizassem a cotação para a recuperação dos equipamentos. Comunicou que os
catamarãs foram adquiridos pelo município para serem utilizados no projeto que na
época se chamava-se “Onda Limpa”. Sra. Elenilda sugeriu a recuperação de 01
catamarã, o de menor custo. Na sequência os orçamentos para a recuperação de
02 Catamarãs a um custo médio de R$ 221.443,33, foram colocados em votação e
aprovados por 05 conselheiros sendo os outros 02 votos de abstenção. O
Presidente solicitou ao SEACON que este processo seja repassado digitalmente aos
conselheiros. No item 5. Assuntos gerais, nada foi tratado. A seguir, o Sr. Marcos
Libório agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser tradado, a reunião
foi encerrada. Eu,
Glaucia Santos dos Reis lavrei a Ata que, depois de
aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Sr. Presidente.

MARCOS LIBÓRIO
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