
42°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

09 DE SETEMBRODE 2021 
 
 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em 1 

primeira chamada, realizou-se a 42ª. Reunião Ordinária do Fundo Municipal de 2 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, em ambiente virtual, com a 3 

seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 41ª. Reunião 4 

Ordinária do FMPRMA. 2– Apresentação das Ações e Resultados do Programa 5 

Condomínio Sustentável – fase 02 (realizado entre novembro de 2019 e março de 2021) 6 

Sr. Renato Prado. 3 – Apresentação do Projeto Surf Limpeza Embaré – Sr. Daniel Frank 7 

Tomaz. 4 – Assuntos Gerais. Presentes: Sr.(as). Marcio Gonçalves Paulo (Secretário de 8 

Meio Ambiente e Presidente do FMPRMA), Sergio Luiz Ornellas Schlicht 9 

(COMDEMA/SEMAM), Marly Alvarez Cimino (COMDEMA/PRODESAN), Lupércio Teixeira 10 

Filho (SEFIN), Luciana Schlindwein (COMDEMA/OAB) e Kátia Dolabella 11 

(COMDEMA/AEAS). Convidados: Sr.(as). Fernando Santana de Azevedo (SAAF/SEMAM), 12 

Ademar Salgosa Júnior (COMDEMA/AEAS), Daniel Frank Tomaz e Vinícius Salgado 13 

Simões (Surf Limpeza), Renato Prado (CONCIDADANIA), Déborah Okida e Daniela Maia 14 

(ACMD). Ausência justificada: Sr. Rodrigo Azevedo (COMDEMA/SEDS). O presidente 15 

iniciou a reunião cumprimentando os presentes. No item 1, a Ata será aprovada na próxima 16 

Reunião. No item II, Sr. Renato apresentou Power Point das Ações e Resultados do 17 

Programa Condomínio Sustentável da fase II. Informou que a fase I iniciou em 2017 com 18 

término em 2018 abrangendo 07 bairros da orla no quais foram oficiados 1.780 19 

condomínios e atendidos 122. A fase II foi iniciada em novembro de 2019, no entanto com 20 

a COVID -19 ocorreram novos desafios, e as ações foram voltadas para arrecadação de 21 

alimentos onde arrecadaram aproximadamente 02 toneladas, tendo início real em 22 

dezembro de 2019 com término em março de 2021, sendo atendidos 09 bairros 23 

intermediários e 04 da Zona Noroeste e oficiados 785 condomínios e atendidos 55. 24 

Participou de parceria com a SEDUC, na qual foram visitadas e atendidas 13 Unidades 25 

(UMES) e efetuados diagnósticos. Passou informes sobre:  realização e publicação de 26 

artigo cientifico, publicação de 21 artigos técnicos no blog Portal, publicação de campanha 27 

sobre horta doméstica, elaboração de quiz de sustentabilidade, pacotes temáticos 28 

semanais de educação ambiental para os condomínios (e-mail, whatsapp, tela de 29 

elevador), criação de kits de resíduos especiais (38 condomínios), implantação da logística 30 

reversa, de coleta de óleo (parceria com a BIOLITORAL) em 17 condomínios. Informou 31 

sobre o Projeto Composta e Cultiva que oferece a solução para compostagem. O 32 

presidente perguntou qual o valor investido no projeto pelo FMPRMA. Sr. Renato 33 

respondeu que na fase I foram aproximadamente RS 200 mil reais e na fase II 34 

aproximadamente RS 250 mil reais. Participou sobre projeto do Condomínio Sustentável 35 



aprovado pelo FEHIDRO no Comitê de Bacias Hidrográficas que trata especificamente da 36 

questão da economia da água. O presidente perguntou se há elaboração da fase III. Sr. 37 

Renato respondeu que, mediante a análise, condomínios de pequeno porte (sem 38 

elevador), não estavam inclusos no projeto e sugeriu o atendimento destes para a fase III e 39 

também a inclusão de pós-atendimento aos condomínios da fase I e II que foram 40 

atendidos. Sra. Luciana perguntou qual o percentual realizado e utilizado na fase II. Sr. 41 

Renato informou que a meta da fase II seria visitação a 35 condomínios e ocorreu a 55, ou 42 

seja, acima da meta. Ressaltouque este número foi em decorrência ao impacto da 43 

pandemia da COVID-19. Sra. Kátia perguntou se após o direcionamento do projeto esses 44 

condomínios se tornaram auto geríveis. Sr. Renato respondeu que sim, pois os princípios 45 

do projeto são vitalícios, pois o processo trabalha com a conscientização das pessoas 46 

sobre a forma correta de descarte dos resíduos. Sr. Marcio Paulo perguntou se a fase III 47 

pretende seguir o ideal de zero lixo. Sr. Renato respondeu que existeparceria com o 48 

Instituto Santos Lixo Zero, que tem esta diretriz. No item 3, a Sra. Débora Okida, 49 

Coordenadora da Associação Comunidade de Mãos Dadas sem fins lucrativos,informou 50 

que é apoiadora do Projeto Surf Limpeza.Na continuidade, Sr. Daniel Frankapresentou a 51 

história do projeto na forma de Power Point, informou que iniciou em 2017, mostrou foto de 52 

coletores e cestas com micro lixo, principalmente plástico, informou que adultos e crianças 53 

coletam quando participam do programa. Frisou a importância da educação ambiental, 54 

principalmente em cidades litorâneas como Santos. Informou que o programa está 55 

localizado atualmente na praia do canal 03, no qual quem quiser, participa do projeto e 56 

efetua a coleta de micro lixo na área apontada, e após a coleta, o lixo é tratado e usado 57 

para elaboração de artes lúdicas com resina cristal, mesma resina usada na fabricação de 58 

pranchas e o excedente é enviado à TERRACOM. Informou que os voluntários ganham um 59 

passeio de stand up, com empréstimo de prancha e equipamento de segurança adequado. 60 

Participou que estão elaborando a ampliação do projeto para o canal 04 e que a 61 

estimativa, já com a ampliação, será um fomento de cerca de R$ 98.720,00 (Noventa e oito 62 

mil, setecentos e vinte reais). O Sr. presidente solicitou que este seja reapresentado na 63 

próxima Reunião com o descritivo do Projeto e o cronograma. Em Assuntos Gerais, o Sr. 64 

presidente participou sobre o projeto Água Viva com suporte de verba pelo Fundo Estadual 65 

de Recursos Hídricos (FEHIDRO) na qual serão atendidas 86 escolas e parques 66 

municipais e que está em fase de revisão de valores e, na próxima Reunião, será 67 

informado ao Conselho o andamento deste. O presidente agradeceu a presença de todos 68 

e nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi encerrada. Eu,        Glaucia Santos dos 69 

Reis, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos Conselheiros, será 70 

assinada pelo Sr. presidente. 71 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

                                                                 Presidente 


