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33ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

08 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, 

em segunda chamada, realizou-se a 33ª. Reunião Ordinária do Fundo Municipal de Preservação 

e Recuperação do Meio Ambiente – FMPRMA, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente - SEMAM, no 9º. andar, sita à Praça dos Expedicionários, 10 – Santos – SP., com 

a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura e Aprovação da Ata da 32ª. Reunião Ordinária; 2. Arborização 

Urbana; 3. Recicla Praia; 4. Campanhas de Verão. Conselheiros presentes Srs.(as): Marcos 

Libório – Secretário de Meio Ambiente e Presidente do FMPRMA, Elenilda da Silva – 

COMDEMA/AEAS, Marly Cimino – COMDEMA/PRODESAN, Viviane Amaral Ferreira – SEMAM 

I. Justificaram ausência Srs.(as): Vivian Fernandes Mendes Merola – COMDEMA/UNISANTOS, 

Luciana Schhlindwein – COMDEMA/OAB e Lupércio Teixeira Filho – SEFIN. Convidados Srs.: 

Marcus Neves, João Luiz Cirilo Fernandes Wendler e Jorge Dorlan dos Santos – SEMAM. O 

Presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes. Em seguida, passou ao item 1, 

informou que a Ata será aprovada na próxima reunião por falta de quórum para aprovação. No 

item 2, Sr. João Cirilo apresentou aos conselheiros presentes o memorial descritivo do Inventário 

Arbóreo, como acordado na reunião anterior. No item 3, o Presidente participou sobre o Projeto 

Surf Limpeza, uma iniciativa do Sr. Daniel Frank Tomaz, contando com o apoio de voluntários para 

realização da coleta de materiais como plásticos (duros e moles), bitucas de cigarro e orgânicos, 

realizados de sexta a domingo nas praias de Santos. Ressaltou que o Sr. Daniel encaminha para 

reciclagem e arte os resíduos encontrados, inclusive confeccionando objetos decorativos, fator 

este, que torna o projeto um apoiador para a limpeza das praias, passando a integrar as 

campanhas de verão da SEMAM.  Informou que a AEAS, já disponibiliza de forma não onerosa, a 

guardaria para os equipamentos utilizados no projeto (tendas, pranchas, cadeiras, recipientes para 

coleta, etc.).  O Presidente perguntou ao Sr. Dorlan se o FMPRMA poderá dar suporte de R$ 

1.000,00 (Mil reais/mês) pelo período de 12 meses à AEAS, totalizando R$ 12.000,00 (Doze mil 

reais), através da viabilidade da elaboração de termo de cooperação ou parceria para fomento do 

projeto Surf Limpeza. Este informou que averiguará a questão. No item 4, Sr. Marcus Neves 

apresentou slides com as imagens das 120 peças de comunicação (mídias digitais) que serão 

utilizadas pela SEMAM, como solicitado na reunião anterior pelo Conselho. Em Assuntos Gerais, 

a Sra. Elenilda sugeriu alteração de horário do início das reuniões do FMPRMA de 9h00 para 

10h30. A Sra. Glaucia informou que a próxima reunião do FMPRMA será antecipada para o dia 

06/12/2019. 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 

PRESIDENTE 


