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ATA DA 28ª REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FMPRMA. 

14 DE MAIO DE 2019 
 

 

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas 

em 1ª chamada realizou-se a 28ª Reunião Ordinária do Fundo Municipal de 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, Gestão 2019/2021, na 

sala de reuniões da SEMAM, localizada à Praça dos Expedicionários nº 10, 9º 

andar, com a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura e aprovação da Ata da 27ª Reunião 

Ordinária; 2. Projetos Ambientais; 3. 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), Marly Alvarez Cimino (PRODESAN/COMDEMA) e Sr. Fernando 

Santana de Azevedo (Assessor Técnico/SEMAM). Justificaram ausência: Sra. 

Elenilda Pereira da Silva Apóstolo (AEAS/COMDEMA) e Sr. Lupércio Teixeira Filho 

(SEFIN). Convidados: Sra. Juliana Aguiar Pires (SAAF/SEMAM) e Sr. Paulo Batista 

de Oliveira (SEMAM). O Presidente agradeceu a presença de todos. Iniciou a 

reunião perguntando se havia óbice quanto a aprovação da Ata enviada 

previamente por e-mail. Os conselheiros dispensaram a leitura da Ata e esta foi 

aprovada. O Presidente participou sobre a necessidade emergencial de reparo das 

estruturas (colunas e vigas) do galpão de reciclagem na Alemoa, devido as 

intempéries climáticas ocorridas na cidade. Sr. Paulo Batista complementou 

informando que o galpão é utilizado pela Cooperativa de Materiais Recicláveis 

Santista (COMARES), a qual tem um termo de cessão de uso do local pelo período 

de 2008 a 2028 e apresentou o processo nº 28.643/2019-47 contendo 03 

orçamentos para o reparo da estrutura. Os Conselheiros aprovaram por 

unanimidade o valor de R$ 135.000,00 para o reparo das estruturas do galpão 

de reciclagem na Alemoa. Sra. Vivian perguntou quem é responsável pela 

manutenção do galpão. O Presidente informou que é a Prefeitura. Sra. Luciana 

perguntou se as estruturas serão reforçadas com materiais mais resistentes. O 

Presidente participou que informará ao gestor do contrato quando há uma 

manutenção preventiva. Também informou sobre solicitação e aprovação junto à 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos (ABIHPEC) 
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para a aquisição de caminhão destinado à Cooperativa para efetuar a busca ativa 

de resíduos recicláveis na cidade. No item 2, a Sra. Luciana informou que em 

reunião na OAB de Santos na qual o Sr. William (Instituto Ecofaxina) participou 

como convidado, este mencionou sobre projeto com ecobarreiras com custo zero 

para o município, participando também de processo que tramita na Prefeitura 

voltado ao citado projeto. Sr. Paulo Batista e Sra. Viviane informaram que há 

processo em andamento do Instituto Ecofaxina quanto a cessão de uso de área 

para uso de galpão. O Presidente informou que o projeto Pescador Ecológico foi 

elaborado pela SEMAM em atendimento a Inquérito Cível Público que é coletivo, 

pois abrange as Prefeituras de Cubatão, Santos e São Vicente. Participou que o 

município de Santos é obrigado a apresentar uma solução que não seja de gestão 

de terceiros e sim própria. Sra. Luciana solicitou explanação sobre projeto Pescador 

Ecológico. Sr. Paulo Batista atendeu ao solicitado. Sra. Luciana agradeceu pelas 

informações prestadas. A pedido do Conselho será solicitado ao Instituto Ecofaxina 

que este apresente na próxima reunião do FMPRMA uma solução de coleta de 

resíduos no mangue com a equação monetária sem ônus para o município, para 

que se possa anexar ao inquérito cível do GAEMA. Em Assuntos Gerais definiu-se 

que no dia 31/05/2019 às 09 horas será realizada Reunião Extraordinária do 

FMPRMA. Sra. Luciana ressaltou que a reunião se iniciou após a 2ª segunda 

chamada. 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, depois de aprovada pelo Conselho, será 

assinada pelo Sr. Presidente. 

 

 

 

 
MARCOS LIBÓRIO 

 

 

 

 


