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49°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

12 DE MAIO DE 2022 
                                                             
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 1 

em primeira chamada, realizou-se a 49ª. Reunião Ordinária do Fundo Municipal de 2 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, com a seguinte Ordem do Dia: 1. 3 

Leitura, discussão e aprovação da Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do biênio 4 

2021/2022. 2. Semana do Meio Ambiente. 3. Dia da Mata Atlântica. 4. Assuntos 5 

Gerais. Presentes: Sr(as). Marcos Libório (Secretário de Meio Ambiente e Presidente do 6 

FMPRMA), Kátia Dolabella (COMDEMA/AEAS), Marly Cimino (COMDEMA/PRODESAN), 7 

Sergio Schlicht (COMDEMA/SEMAM), Lúpercio Teixeira (SEFIN), Luciana Schlindwein 8 

(COMDEMA/OAB) e Fernando Azevedo (SEMAM). Convidados: Ademar Salgosa 9 

(COMDEMA), Maria Kreling (SEGOV), Marcus Fernandes (SEMAM), Dorlan Santos 10 

(SEMAM), Rodrigo Derbedrossian (SEMAM) e Juliana Pires (SEMAM). Ausência justificada: 11 

Rodrigo Azevedo (COMDEMA/SEDS). O Presidente cumprimentou os presentes. No item 1, 12 

a Ata foi aprovada com a ressalva sobre o encaminhando de ofício a SEFIN e após resposta 13 

deste ao Fundo, esta será apresentada aos conselheiros. Na continuidade, convidou os 14 

presentes para participarem da sansão de lei e celebração de convênio entre o município e 15 

Polícia Militar do Estado de São Paulo que trata sobre atividade delegada. Sra. Luciana 16 

externou dúvida sobre o artigo 3º: “...as despesas decorrentes correrão por conta das 17 

dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessárias...”. Participou que desta 18 

forma a Lei fica em aberto podendo eventualmente pedir suplementação e perguntou se isto 19 

esbarra no orçamento do Fundo. O Presidente informou que não, por não ter envolvimento 20 

com o Fundo, pois a Lei refere-se à fonte 1 da Prefeitura, reiterou que não sairão recursos 21 

do FMPRMA. No item 2, participou sobre a Semana do Meio Ambiente que inicia dia 04/06, 22 

sendo 05 o dia Mundial do Meio Ambiente e 08 o dia Mundial do Oceano. Inteirou que desde 23 

2017 a SEMAM promove atividades alusivas a respeito do oceano neste dia. Na sequência, 24 

Sr. Marcus apresentou a programação “Santos pelo Oceano” que será do dia 04 ao11/06. O 25 

Presidente ressaltou a importância dos eventos, pois envolve a comunidade. Solicitou a 26 

aprovação do recurso de R$15.000,00 (Quinze mil reais) para a realização desta. Por 27 

unanimidade os conselheiros aprovaram deliberação do recurso. O Presidente informou 28 

que as prestações de contas deste serão apresentadas no Conselho. No item 3, Sr. Marcus 29 

inteirou sobre a realização de webinário híbrido que será lançado um vídeo e uma cartilha 30 

para educadores sobre o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA), título do evento “A Mata 31 

Atlântica e as Mudanças Climáticas”. O Presidente ressaltou que dia 27/06 será realizado no 32 

Orquidário e Jardim Botânico atividades relativas ao dia da Mata Atlântica. Sr. Dorlan 33 

apresentou demanda de R$27.746,04 (Vinte e sete mil setecentos e quarenta e seis reais e 34 



.  

quatro centavos), aquisição de 04 computadores para a equipe de fiscalização e 35 

licenciamento ambiental e R$11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais), aquisição de 36 

mobiliários: 04 mesas, 05 cadeiras e 01 gaveteiro. Por unanimidade os conselheiros 37 

aprovaram as demandas apresentadas. No item 4, o Presidente convidou o Sr. Ademar 38 

(Presidente do COMDEMA) para realizar a Assembleia do COMDEMA (dia 01/06) no 39 

auditório do Orquidário. Este aceitou o convite. O Presidente ressaltou a importância que 40 

este fundo tem no município, contribuindo para que a cidade de Santos seja um diferencial 41 

na política ambiental. Comunicou sobre 2ª votação na Câmara Municipal de Santos para 42 

criação de lei para o Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMAE), ocorrendo 43 

após 03 anos de debates com a sociedade, instituições de ensino e associações para 44 

sintetizar o programa. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença 45 

de todos, e a reunião foi encerrada. Eu,          Glaucia Santos dos Reis,  lavrei a presente Ata 46 

que, depois de lida e aprovada pelos Membros, será assinada pelo Presidente.  47 

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


