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32ª. Reunião Ordinária do Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do 
Meio Ambiente – FMPRMA 

11 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e 

trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 32ª. Reunião Ordinária do Fundo 

Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente – FMPRMA, na Sala de 

Reuniões da SEMAM, 9º andar, sita à Praça dos Expedicionários, 10 – Santos – SP, 

com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e aprovação da Ata da 31ª. Reunião 

Ordinária; 2 – Ações na Praia de Gestão de Resíduos; 3 – Inventário Arbóreo; 4 – 

Assuntos Gerais. Conselheiros presentes Srs.(as): Marcos Libório – Secretário de 

Meio Ambiente e Presidente do FMPRMA, Elenilda da Silva – COMDEMA/AEAS, 

Viviam Merola – COMDEMA/UNISANTOS, Luciana Schhlindwein – 

COMDEMA/OAB, Marly Cimino – COMDEMA/PRODESAN, Lupercio Teixeira Filho 

– SEFIN, Viviane Amaral Ferreira – SEMAM. Convidados: Marcus Neves, João Cirilo 

Dorlan Jorge dos Santos – SEMAM e Fernando Azevedo Santana – Assessor 

Técnico/SEMAM. O Presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes. Em 

seguida, passou ao item 1, perguntou se concordavam com a redação da Ata, todos 

responderam que sim e a consideraram aprovada. Na continuidade, Sr. Marcus 

efetuou apresentação sobre a veiculação de mídias, digitais e convencionais do 

Programa de Educação Ambiental, conforme tratado na última reunião. Participou 

sobre os trabalhos online, exemplificando que as redes sociais ficam concentradas 

na Secretaria de Comunicação (SECOM). Informou que o Orquidário, Aquário e 

Jardim Botânico (Parques) divulgam suas atividades através do Facebook e 

Instagram, sendo supervisionados pela SECOM. Comunicou que na mídia 

convencional há distribuição de filipetas (coleta seletiva), folders e cartilhas 

educativas, esta terceira aplicada para apoio pedagógico, mediante orientação da 

Secretaria de Educação (SEDUC). Comunicou que o público-alvo são as feiras livres, 

Parques e Escolas. Encerrou a apresentação agradecendo a todos, abrindo para 

explanações. Sra. Vivian colocou que os materiais impressos poderiam ser em 

versão digital e disparados nas redes sociais, ocasionando economia financeira e 

minimizando a geração de resíduos. Sra. Luciana propôs que na praia, os monitores 

divulguem que o projeto pode ser acessado digitalmente. Sra. Elenilda sugeriu que 

tenham brincadeiras (jogos) para as crianças acessarem. Sra. Luciana recomendou 

que façam um experimento, algo que nunca foi feito, focando na comunicação online. 
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Sra. Vivian acentuou que na próxima campanha de comunicação haja arrojamento, 

sendo fundamental a forma digital. O Presidente salientou que se priorize a 

comunicação digital, sendo uma diretriz, sem descartar as mídias convencionais. 

Ressaltou da primordialidade no fortalecimento de um canal de comunicação dos 

projetos, inclusive o digital. Foi definido pelo Conselho que na próxima reunião será 

apresentada a reestruturação da campanha de comunicação para aprovação desta. 

No item 3, Sr. João Cirilo fez apresentação sobre a consistência do Inventário 

Arbóreo em Santos. Participou que em 2013, iniciou-se a computação de dados em 

Santos. Informou que a primeira etapa e a mais importante, é o levantamento de 

dados (sempre atualizado) realizado por meio de visitas de campo (bairros ou 

regiões) coletando-se as características de cada espécie e a relação dos problemas 

ao seu redor. Comunicou que os dados são inseridos numa ficha cadastral que é 

incluída no Sistema de Informações Geográficas de Santos – SIG SANTOS (sistema 

de mapeamento). Salientou que, através do Inventário, entende-se a arborização, 

resultando num diagnóstico, ocasionando o planejamento ordenado destas, dentro 

do município. Participou do envio de documentação contendo proposta para projeto 

sobre Inventário Arbóreo encaminhado pela Concidadania à SEMAM e que esta 

solicitou que fosse apresentada ao FMPRMA, sendo colocada na proposta que serão 

catalogadas 12.000 árvores e o valor apresentado foi de R$ 240.000,00 (Duzentos 

e quarenta mil reais) para 12 meses. Sr. João Cirilo informou que, devido ao valor 

apresentado, solicitou outros orçamentos, sendo enviado orçamento com o valor 

aproximado da Concidadania e o mesmo período, no entanto com a catalogação 

entre 18.000 a 20.000 árvores. Este comunicou que, mediante a aprovação do 

conselho desta demanda, elaborará um memorial descritivo, na qual as empresas 

terão que se adequar ao modelo da ficha cadastral utilizado na SEMAM com 

apresentação de relatórios mensais por parte das empresas. O Presidente propôs 

que se abra um processo para a contratação de serviços para Inventário Arbóreo. 

Inteirou que, porém, todo processo precisa ter a fonte aprovada, ou seja, indicar a 

fonte que sairá o recurso. Sr. João Cirilo ressaltou que todo o procedimento será por 

processo licitatório. O Presidente reforçou que com o inventário arbóreo se terá um 

diagnóstico para um plantio ordenado, tendo maior e melhor planejamento arbóreo 

no município. Os conselheiros por unanimidade aprovaram a liberação de até R$ 

250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) para que sejam efetuadas as condições 

de contratação para o Inventário Arbóreo. Sra. Luciana fez observação de que 
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gostaria que no projeto fosse contemplada a participação de voluntários que estimem 

árvores. Sra. Viviane expôs que na SEMAM os trabalhos voluntários ocorrem através 

de um termo de compromisso de voluntariado, via processual constando a 

disponibilidade de horários destes, sendo encaminhados para a Secretaria de 

Gestão – SEGES para registro. O Conselho solicitou a apresentação de relatório 

demonstrativo (orçamentos) ao Sr. João Cirilo para a próxima reunião. No item 4, 

Sra. Luciana informou sobre o subgrupo dentro da Comissão de Meio Ambiente da 

OAB, que é a comissão especial “OAB Vai à Comunidade” com a apresentação de 

uma mini palestra (saneamento e resíduos) dando também orientações caso seja 

apresentado algum caso. Esta sugeriu fazer uma parceria do subgrupo com a 

Estação Ambiental da SEMAM/COPOLAM. Convidou os presentes para o 

Congresso “Governança, Desenvolvimento e Sustentabilidade” no auditório da OAB 

no dia 28/10/2019 às 9 horas. A seguir, o Sr. 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 

 

 

 


