
39° REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO  

MEIO AMBIENTE – FMPRMA 13 DE MAIO DE 2021 
 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta 1 

minutos, em segunda chamada, realizou-se a 39ª. Reunião Ordinária do Fundo 2 

Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, em ambiente 3 

virtual, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Informes. 2 – Assuntos Gerais. Presentes: 4 

Sr.(as). Marcio Gonçalves Paulo (Secretário de Meio Ambiente e Presidente do 5 

FMPRMA), Sergio Ornellas Schlicht (COMDEMA/SEMAM), Marly Alvarez Cimino 6 

(COMDEMA/PRODESAN), Lupércio Teixeira Filho (SEFIN), Luciana Schlindwein 7 

(COMDEMA/OAB), Rodrigo Azevedo (COMDEMA/SEDS), Katia Dolabella 8 

(COMDEMA/AEAS). Convidados: Thamyres Medina (SEMAM). O presidente iniciou a 9 

reunião cumprimentando os presentes. Participou que a Ata da 38ª reunião foi aprovada 10 

por e-mail pelo conselho em 14/04/21 não havendo a necessidade da leitura desta. Em 11 

seguida, o presidente informou os conselheiros que a secretaria do Fundo encaminhará 12 

por e-mail os relatórios anuais de 2019 e 2020 para aprovação e ciência. Explicou que 13 

as prestações de contas do Fundo são aprovadas pelo Conselho Gestor, que também 14 

tem por funções: aprovar projetos e despesas. Posteriormente, as prestações de contas 15 

são apresentadas no COMDEMA para ciência. Relatou que o presidente do COMDEMA 16 

informou que na assembleia um dos conselheiros contestou a aprovação da prestação 17 

de contas efetuada pelos conselheiros do Fundo e este invocou a Lei Complementar 18 

Nº 748 de 04/01/12 que define a prestação de contas do FMPRMA, que é administrado 19 

pelo Conselho Gestor do Fundo, devem ser analisadas e aprovadas pelo COMDEMA. 20 

O presidente perguntou os conselheiros do Fundo, que participaram da assembleia do 21 

COMDEMA, se a apresentação da Sra. Marly Cimino foi adequada. Sr. Rodrigo 22 

Azevedo participou que a explanação da Sra. Marly foi satisfatória. Os Conselheiros se 23 

posicionaram concordando que tem que se atender a lei do Fundo. Sra. Marly Cimino 24 

complementou que na reunião do COMDEMA, os conselheiros questionaram sobre a 25 

abertura de Editais de Chamamento para a inscrição de novos projetos. Relatou que 26 

não detalhou as prestações de contas anuais, pois o tempo era limitado e explicou ao 27 

conselho que estas estão inseridas no Portal da Transparência no site da Prefeitura. 28 

Informou o saldo financeiro da conta corrente que constava no Fundo no valor de R$ 29 

2.850.000,00 (Dois milhões oitocentos e cinta mil reais) sendo que neste haviam 30 

valores a serem empenhados. O presidente ressaltou a necessidade de reapresentar 31 

a prestação de contas anuais (2019 e 2020) no COMDEMA tendo como representantes 32 



do Fundo: Srs. Lupércio (SEFIN) e Fernando Azevedo (assessor financeiro). O 33 

presidente explicou que o Conselho só recebe recursos de 03 formas: 1- Aplicação 34 

direta do Tesouro Municipal, 2 – Recurso de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 35 

3 – Recursos de Multas. Participou do recebimento de recurso carimbado para projetos 36 

do Ministério Público Federal no valor de R$1.850.000,00 (Hum milhão e oitocentos e 37 

cinquenta mil reais), recursos esses que não podem ser aplicados em outros projetos 38 

que não aqueles já aprovados pelo MPF e, também da possibilidade de recebimento 39 

de outro TAC no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), sendo que 40 

este valor ainda não foi liberado. Participou sobre a autuação do grupo Carrefour quanto 41 

ao derramamento de diesel nos canais 06 e, que o valor da multa ainda será calculado. 42 

Em Assuntos Gerais, Sra. Katia mencionou a Semana do Meio do Ambiente e informou 43 

que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos (AEAS) se colocou à 44 

disposição para apoiar a SEMAM nesta semana importante. Sra. Luciana informou que 45 

a OAB também está disponível para participação e parceria com a SEMAM. Sra. 46 

Luciana solicitou que fosse enviado o cronograma da Semana do Meio Ambiente da 47 

SEMAM. Sr. Marcio Paulo agradeceu as entidades e informou que o Sr. Marcos 48 

Fernandes (SEMAM/COPOLAM) encaminhará o cronograma de atividades e o convite 49 

de participação para estas. O presidente informou que nos dias 05/06 (dia Mundial do 50 

Meio Ambiente) e 08/06 (dia Mundial do Oceano) a SEMAM realizará várias ações 51 

alusivas as datas de forma virtual. Informou que em agosto a família Schürmann estará 52 

na região e que Santos será uma das 20 cidades visitadas por estes, ressaltou que na 53 

semana do Meio Ambiente convidará o Sr. Vilfredo Schurmann para participação virtual 54 

e informou sobre projeto da família Schürmann: “Voz dos Oceanos”. Relembrou a todos 55 

que a cidade Santos foi nomeada, em 2019, como Embaixadora do Combate ao Lixo 56 

no Mar. O presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser 57 

tratado, a reunião foi encerrada. Eu                ,Glaucia Santos dos Reis, lavrei a presente 58 

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

 

MÁRCIO GONÇALVES PAULO 

Presidente  


