
51°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

15 DE JULHO DE 2022 

                                                             

Aos quinze e dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 1 

trinta minutos, em primeira chamada, realizou-se a 51ª. Reunião Ordinária do Fundo 2 

Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, com a 3 

seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 50ª Assembleia 4 

Geral Ordinária do biênio 2021/2022; 2. Informes do FMPRMA; 3. Capacitação para o 5 

controle dos sons no meio ambiente (poluição sonora); 4. Evento UNESCO Cultura 6 

Oceânica; 5. Assuntos gerais. Presentes: Sr. (as). Marcos Libório (Secretário de Meio 7 

Ambiente e Presidente do FMPRMA), Kátia Dolabella (COMDEMA/AEAS), Marly 8 

Cimino (COMDEMA/PRODESAN), Sergio Schlicht (COMDEMA/SEMAM), Lupércio 9 

Teixeira (SEFIN) e Rodrigo Azevedo (COMDEMA/SEDS). Convidados: Ademar 10 

Salgosa (COMDEMA), Marcus Fernandes e Fernando Azevedo (SEMAM). Ausentes: 11 

Luciana Schlindwein (COMDEMA/OAB). O Presidente cumprimentou os presentes e 12 

agradeceu a presença de todos. No item 1, a Ata foi aprovada. No item 2, informou o 13 

balancete financeiro do fundo até 30/06, inteirou sobre os projetos:  Beco Limpo 14 

(liberação de parcela), Estação Ambiental  (saldo disponível),  Inventário Arbóreo 15 

(cancelado, verba retornou ao fundo), Surf Limpeza (lei nº 4.069 de 7/7/22 e que está 16 

no DERAT para redigir termo de  formalização para parceria), Placas informativas 17 

(realizadas), instalação de 12 ecobarreiras de contenção nos canais de Santos (em 18 

julho), Serviços de manutenção das ecobarreiras (1ª licitação deserta haverá  outra); 19 

Condomínio Sustentável Fase III (em análise pelo jurídico do legislativo), 20 

Computadores e moveis para Atividades de licenciamento e fiscalização (abertos 21 

processos administrativos que estão em andamento). Participou que Santos pelo 22 

Oceano e a Placas informativas (aves) também foram realizados, no entanto os valores 23 

destes dois precisam de atualização o 1º com a diferença de R$925,00 (Novecentos e 24 

vinte e cinco reais) e o 2º R$750.00 (Setecentos e cinquenta reais). Ambas diferenças 25 

foram aprovadas pelo Conselho. Na continuidade solicitou a deliberação até o fim do 26 

ano no valor R$10.000,00 (Dez mil reais) referente a translado para visitas monitoradas 27 

(estagiários e bolsistas de projetos). Os conselheiros aprovaram a demanda para 28 

translado. No item 3, o Presidente participou a diferença de poluição sonora e 29 

perturbação de sossego. Inteirou que a 1ª é a duração, intensidade e frequência sendo 30 

medidas por equipamentos (decibelímetro) para medir a fonte poluidora e a 2ª é de 31 

competência da Guarda Municipal e da Polícia. Apresentou a demanda para efetuar 32 



Curso específico para atualização da ABNT (Associação Brasileira de Normas 33 

Técnicas) NBR 10151.  para capacitação (treinamento) de técnicos da SEMAM. 34 

Explicou que o treinamento será realizado na forma de EAD com duração de 03 dias e 35 

capacitara 06 técnicos que receberão certificação do curso, sendo o valor do 36 

treinamento de R$12.000,00 (Doze mil reais). Os conselheiros aprovaram a realização 37 

do treinamento para ABNT NBR 10151. No item 4, o Presidente participou que de 10 38 

a 15/10/22, acontecerá o evento de Cultura Oceânica Mundial, em Santos sendo a 39 

UNESCO mentora do evento e o município foi escolhido devido ao trabalho 40 

desenvolvido na cidade. Convidou os conselheiros para participarem do evento. 41 

Informou que o munícipio terá que apresentar contrapartida para estruturar Santos e 42 

convergir com o evento exemplificando os painéis de comunicação visual. Sr. Marcus 43 

Neves informou que o evento Cultura Oceânica é um evento muito importante para a 44 

cidade. Apresentou a demanda orçamentária R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 45 

reais). Os conselheiros aprovam a demanda apresentada. O Presidente informou de 46 

reunião realizada na SEMAM com representantes do IBAMA, Marinha do Brasil, Policia 47 

Ambiental, Guarda Municipal e técnicos da SEMAM para traçarem estratégias juntos, 48 

pois os trabalhos realizados estão resultando na evidente fauna na baia de Santos com 49 

a presença de golfinhos, tartarugas e baleias. Explanou que a jurisdição da SEMAM é 50 

no município tendo suporte da Guarda Municipal na fiscalização, o IBAMA é amplo com 51 

relação a água, a da Polícia Ambiental é a fauna e a atividade de pesca. No item 5, 52 

Sra. Glaucia informou de devolutiva da Secretaria de Finanças (SEFIN) na forma de 53 

processo administrativo n° 23325/2020-88 em resposta ao ofício nº 199/2022 - 54 

GAB/SEMAM, quanto a possibilidade de devolução do valor destinado ao combate do 55 

COVID-19 retirado do FMPRMA. Os conselheiros definiram que este será analisado na 56 

próxima reunião. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença 57 

de todos, e a reunião foi encerrada. Eu          Glaucia Santos dos Reis, lavrei a presente 58 

Ata que, depois de lida e aprovada pelos Membros, será assinada pelo Presidente. 59 

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 


