
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA – BIÊNIO 2017/2019 – DO 
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE 

PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – 
FMPRMA -12 DE JULHO DE 2019. 

 

 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, realizou-se a 30ª. 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 os (as) Srs. (as): Marcos 

Libório - Secretário Municipal do Meio Ambiente (SEMAM), Viviane Amaral 

Ferreira – Secretaria Adjunta do Meio Ambiente (SEMAM), Luciana Schlindwein 

Gonzalez, Sra. Marly Alvarez Cimino (COMDEMA) e Elenilda Pereira Silva 

(COMDEMA), Lupércio Teixeira Filho – Secretaria Municipal de Finanças 

(SEFIN), Fernando Santana de Azevedo, Juliana F. Aguiar Pires 

(SAAF/SEMAM). Ausência justificada: Vivian Fernanda Mendes Merola. Pauta: 

1. Leitura e Aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária. 2. Projetos Ambientais. 

3. Assuntos Gerais. Sr. Marcos Libório iniciou a reunião cumprimentando todos 

os presentes. No item 1, foi dispensada a leitura da ata sendo está aprovada. No 

item 2, O Presidente informou sobre apresentação do Projeto do Condomínio 

Sustentável – Fase II (2º envelope) e passou a palavra ao Sr. Fernando que 

apresentou ao Conselho a ata de reunião aprovada pela Comissão de Seleção 

de Propostas, com a análise e aprovação da aptidão do Plano de Trabalho 

apresentado pelo Projeto Condomínio Sustentável. Participou que no Plano 

constam: Identificação Institucional, Referências de projetos desenvolvidos, 

Características do projeto, Enfrentamento de problemas, Constituição de equipe, 

Alinhamento com políticas locais e nacionais, Impacto social previsto, Área 

geográfica inserida, Comunicação e divulgação, Objetivo geral, Objetivo 

específico, Metodologia, Escopo, Parceria com a SEMAM, Demandas 

operacionais, Prazos, Cronograma físico-financeiro e Cronograma de ações. 

Informou que a área geográfica é a Zona Intermediária (Marapé, Campo Grande, 

Encruzilhada, Macuco, Estuário, Vila Belmiro, Jabaquara, Vila Mathias e Vila 

Nova) e Zona Noroeste (Saboó, Areia Branca, Jardim Castelo e Caneleira). 

Comunicou que o prazo de execução do projeto é de 13 meses, com valor de  



R$ 249.840,00 (Duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos e quarenta reais). 

Inteirou que junto da apresentação de prestação de contas final, será entregue 

o banco de dados utilizado no projeto. Ressaltou que a análise foi efetuada 

conforme diretrizes do Edital de Chamamento Público nº 

01/2019/COPOLAM/DEPCAM/SEMAM. Comunicou que o valor do projeto é R$ 

249.840,00 (Duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos e quarenta reais). O 

Presidente informou que a Fase I do projeto (2018), realizada em 700 

condomínios de orla da praia, foi financiada pelo FMPRMA. Sr. Fernando 

informou que este, além de financiador, é fiscalizador das atividades e das 

prestações de contas (mensal e anual) apresentadas pelo projeto. Sra. Viviane 

perguntou da composição da Comissão de Propostas de Projetos. Sr. Fernando 

informou que é composta por 06 membros da SEMAM. O Presidente participou 

que a comissão efetua a pré-análise da documentação solicitada em edital, 

avaliando se o proponente atende ou não as exigências solicitadas, na 

sequência o projeto é encaminhado a esse Conselho para análise de recurso 

financeiro e a execução do projeto condicionado a ele. A Sra. Luciana pontuou 

que o Conselho efetuará duas aprovações, uma da ata (analisada e aprovada 

pela Comissão, que é responsável pela análise do 2º envelope) e outra do 

recurso financeiro do projeto informado nesta.  Após lerem a ata, os 

Conselheiros, aprovaram por unanimidade a ata e o recurso financeiro de 

R$ 249.840,00 (Duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos e quarenta reais) 

para o projeto Condomínio Sustentável. Em Assuntos Gerais, Sr. Fernando 

informou a reversão ao Fundo de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco 

mil reais) referente à revisão do Plano de Saneamento (aprovado pelo Fundo em 

2016), devido a financiamento através de contrato com o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FEHIDRO). A seguir, o 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 

aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Presidente. 

  

                                  MARCOS LIBÓRIO 

 


