
34ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

06 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas 

e trinta minutos, em primeira chamada, realizou-se a 34ª. 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 das Atas da 32ª e 33ª 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 Pereira da Silva – COMDEMA/AEAS, Marly Alves Cimino 

– COMDEMA/PRODESAN, Vivian Fernanda Mendes Merola – 

COMDEMA/UNISANTOS, Lupércio Teixeira Filho – SEFIN.  Justificaram 

ausência Srs.(as): Viviane Amaral Ferreira – SEMAM I e Luciana Schhlindwein – 

COMDEMA/OAB. Convidados Srs.: Márcio Gonçalves Paulo, Alessandro de 

Brito Zuffo e Fernando Santana Azevedo – SEMAM. O Presidente iniciou a 

reunião cumprimentando os presentes. Em seguida, passou ao item 1, sendo as 

Atas aprovadas. No item 2 - Arborização Urbana, o Sr. Liborio comunicou ao 

Conselho que será publicado o edital para o contratar a empresa instituição. Item 

3 sobre o projeto Recicla Praia, o recolhimento de resíduos recicláveis na faixa 

arenosa da Praia o Sr. Zuffo apresentou o processo ao Conselho, com a 

indicação de referendamento da Comissão De Avaliação de Projetos, o valor dos 

quatro meses  de ação ficou em R$ 100.000,00, ficando reservado o excedente 

aprovado em Setembro de 2019 para ações complementares. Foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros presentes. Item 4 – Campanhas de Verão, em 

atenção ao solicitado anteriormente quanto a mídia digital, o Secretário Liborio 

informa que foram alterados os projetos e midia, incluíndo as mídias físicas de 

placas educacionais que serão instaladas nas alamedas das praias, além das 20 

estações de recebimento de resíduos reciclados nas praias e, de instalação de 

bituqueiras. Informa ainda que a estratégia desenhada com a ABRELPE é trazer 

os ambulantes como parceiros. 



Foi ainda abordado o assunto da Surf Limpeza, quando do recebimento do 

periódico de edição nº 103 da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 

Santos – AEAS, o Presidente Liborio citou que a guardaria do material do Surf 

Limpeza é feita dentro da sede da AEAS, mencionando a importância do mesmo 

quanto a Educação Ambiental. A Conselheira Elenilda disse que na AEAS relatou 

na reunião da Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo realizada em 

05/12/2019, o projeto do Surf Limpeza e a parceria com a SEMAM. Foi colocado 

pelo presidente o interesse em firmar essa parceria com a AEAS para continuar 

o abrigamento do Surf Limpeza. Será agendada uma reunião do Secretário 

Liborio e com a nova Diretoria da AEAS. O Presidente pediu para elevar o valor 

proposto na última reunião de R$ 12.000,00 ano para até R$ 18.000,00 em 2020, 

o que foi aceito pelos conselheiros. 

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, por deliberação do conselho, foi 

lida e aprovada ainda na sessão de 06/12/2019, que depois de aprovada pelo 

Conselho, será assinada pelo Presidente. 

 

 

 

Marcos Libório 

Presidente 

 

 

 


