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ATA DA 31ª. REUNIÃO ORDINÁRIA – BIÊNIO 2017/2019 – DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE – FMPRMA 
13 DE SETEMBRO DE 2019. 

  

  
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, em 

segunda chamada, realizou-se a 31ª. 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  Srs.(as): 

Marcos Libório - Secretário do Meio Ambiente (SEMAM), Viviane Amaral Ferreira – Secretária 

Adjunta do Meio Ambiente (SEMAM), Vivian Fernanda Mendes Merola (UNISANTOS), Sra. Marly 

Alvarez Cimino (PRODESAN) e Elenilda Pereira Silva (COMDEMA), Lupércio Teixeira Filho – 

Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), Juliana F. Aguiar Pires (SAAF/SEMAM) e Marcio Paulo 

Gonçalves (SEMAM). Ausência justificada: Luciana Schlindwein Gonzalez (COMDEMA). 

Convidados: Srs. João Wender Cirilo (DEPCAM/SEMAM) e Alessandro Zuffo 

(COPOLAM/SEMAM). Pauta: 1. Leitura e Aprovação da Ata da 30ª. Reunião Ordinária. 2. Projetos 

Ambientais. 3. Assuntos Gerais. O Presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes. No 

item 1 foi dispensada a leitura da Ata sendo esta aprovada. No item 2, Sr. Alessandro fez breve 

relato sobre o  Recicla Praia/2019, sendo uma campanha voltada aos ambulantes atuantes na 

faixa de areia da praia, orientando e conscientizando-os sobre as aplicações das multas e também 

da necessidade de separação no descarte de resíduos, orientações estas, atendendo a  

Legislação Municipal (Lei nº. 952/2016 e nº. 831/2014). Informou sobre a instalação na faixa de 

areia do EcoPeixe um marco na educação ambiental, do apoio da SEMAM ao lançamento do 

Plano Nacional de Lixo do Mar, na qual Santos foi escolhida pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e que a cidade ganhou uma estrutura em formato de tubarão-baleia para descarte de lixo 

reciclável na praia. Na continuidade, efetuou duas apresentações: 1ª. Recicla Praia 2020 – 

“Implementação da Coleta Seletiva na faixa de areia das praias”, processo este inovador, além de 

também intensificar a educação ambiental, será lançado edital que tem como diretriz “Coletar todo 

o material RECICLÁVEL” disponibilizado na faixa de areia, triar, separar por tipo, enfardar, pesar 

e dar a destinação correta aos materiais recicláveis e rejeitos. Informou que o valor total previsto 

para implementação do Projeto RECICLA PRAIA 2020 é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais) pelo período de 12 meses (de dezembro/2019 a dezembro/2020), solicitou a deliberação 

desta verba ao Conselho. Sra. Marly participou que com respeito aos recicláveis, em gestões 

anteriores foram colocados na praia, contentores laranja para coleta seletiva que era efetuada pela 

PRODESAN, porém não ocorria educação ambiental, fato pelo qual vendedores ambulantes e 

quiosques misturavam todo material. Sr. Alessandro informou que o processo educativo de 

conscientização (educação ambiental) ocorrerá o ano todo e que se intensificará no período do 

verão,  também haverá  a verificação da separação e o crescimento da coleta. Estes por 

unanimidade aprovaram a demanda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 

implementação do Projeto RECICLA PRAIA 2020. No seguimento apresentou o Programa 
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Estação Ambiental que cria e realiza atividades educativas e abordagens ambientais, envolvendo 

a comunidade para uma corresponsabilidade ambiental, oferecendo alternativas que promovam 

mudanças de comportamento no descarte dos resíduos. Tem efetiva participação dos estagiários 

nas três perspectivas de atuação: Orla - ação de orientação e educação aos ambulantes da faixa 

de areia das praias e banhistas, intensificada ao longo do verão; Bairros - Campanhas de 

orientação porta a porta para a separação dos resíduos orgânicos dos recicláveis e a correta 

disposição e descarte dos mesmos e Feiras Livres - Ações de educação ambiental junto à 

comunidade nas feiras livres, em conjunto com o projeto Composta Santos. Citou  projetos, 

programas e eventos com participação da estação ambiental: Educação Ambiental com os 

Comerciantes do Centro de Santos, Campanha “Deixe o Caranguejo-Uça namorá; Projeto Flores 

de Santos; Feiras-livres; Campanhas realizadas nos bairros de Santos; 1º Encontro de Educação 

Ambiental de Santos; Dia das Crianças no Orquidário (2018) – Apresentação da Peça Teatral 

“Chapeuzinho Vermelho na Floresta Contaminada”; Dia Mundial da Água 2018 e 2019; Semana 

do Meio Ambiente 2018 e 2019; 1º., 2º. e 3º. Santos Pelo Oceano; Clean Up Day 2018; Verão no 

Clima 2018 e 2019; Lançamento do projeto “Composta Santos”; Ação e Café com os Catadores 

de Santos; Mutirão Composta Santos – Orquidário Municipal; Curso de Férias Mãos Na Terra; 

Lançamento do Vídeo do 3º. Santos pelo Oceano. Apresentou tabela de orçamento descrevendo 

a estrutura física, equipamentos, publicidade, uniformes, recursos humanos e equipamentos de 

proteção. Informou que o valor total do programa realizado no período de 12 meses (de 

dezembro/2019 a dezembro de 2020) é de R$ 451.032,80 (Quatrocentos e cinquenta e um mil, 

trinta e dois reais e oitenta centavos). Sra. Vivian perguntou se há recurso disponível. Sra. Juliana 

informou que sim, participou sobre envio de repasse no mês de setembro pela Secretaria de 

Finanças (SEFIN) e que as parcelas de R$ 970,00 (Novecentos e setenta reais) já começaram a 

ser depositadas na conta do Fundo. Apontaram que no orçamento apresentado no quesito 

comunicação, há necessidade de potencialização das redes sociais do programa. O Conselho 

aprovou por unanimidade o valor do orçamento de R$ 451.032,80 (Quatrocentos e cinquenta 

e um mil, trinta e dois reais e oitenta centavos) para o Programa Estação Ambiental, com a 

seguinte ressalva “desde que a campanha de comunicação seja reestruturada, repassada ao 

Conselho e aprovada”. Em Assuntos Gerais o Presidente inteirou sobre envio de proposta à 

SEMAM pela Estação da Cidadania, com custeio pelo FMPRMA, sobre a realização de Inventário 

Arbóreo (período de 12 meses) no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) em 

bairros não cobertos pela Secretária de Meio Ambiente. Salientou que, para que este ocorra, será 

lançado edital. 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 


