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45°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

09 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

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

primeira chamada, realizou-se a 45ª. Reunião Ordinária do Fundo Municipal de 2 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, com a seguinte Ordem do 3 

Dia: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 44ª Assembleia Geral Ordinária do 4 

biênio 2021/2022. 2 – Avifauna Santista na orla da praia 3 – Assuntos Gerais. Presentes: 5 

Sr. (as). Marcio Gonçalves Paulo (Secretário de Meio Ambiente e Presidente do 6 

FMPRMA), Sergio Luiz Ornellas Schlicht (COMDEMA/SEMAM), Marly Alvarez Cimino 7 

(COMDEMA/PRODESAN), Rodrigo Azevedo (COMDEMA/SEDS), Kátia Dolabella 8 

(COMDEMA/AEAS), Lúpercio Teixeira (SEFIN), e Fernando Azevedo (SEMAM). 9 

Convidados: Sr. Marcus Neves (SEMAM). Ausência justificada: Ademar Salgosa Júnior 10 

(COMDEMA/AEAS). Ausentes: Luciana Schlindwein (COMDEMA/OAB). O Presidente 11 

iniciou a reunião cumprimentando os presentes. No item 1, a Ata foi aprovada. No item 12 

2, o Sr. Marcus Neves apresentou o Avifauna Santista informando que foi realizado 13 

levantamento de espécies de aves na cidade e que foram instaladas na orla da praia e 14 

no Jardim Botânico 100 placas com fotos das espécies de aves. Informou que já foram 15 

catalogadas 250 espécies de aves na cidade, sendo criado um hotsite bilíngue que 16 

possui imagens doadas de todas as aves, tendo repercussão internacional. O Presidente 17 

participou que 250 espécies em uma cidade é muito mais que alguns países na Europa, 18 

pois estes não tem tamanha diversidade. Sr. Marcos participou que os animais são 19 

indicadores de qualidade e bem-estar do meio ambiente. Apresentou ao conselho a 20 

demanda de R$ 13.000,00 (Treze mil reais) referente à reposição de 50 placas novas. A 21 

demanda apresentada foi aprovada pelo Conselho. Na sequência, o Sr. Fernando 22 

Azevedo apresentou o balancete financeiro prévio do exercício de 2021 para ciência dos 23 

conselheiros. O Presidente participou sobre 02 processos referentes a contratos de 24 

instalação valor R$168.480,00 (Cento e sessenta e oito mil e quatrocentos e oitenta 25 

reias) e manutenção valor R$ 60.840,00 (Sessenta mil e oitocentos e quarenta reais) de 26 

12 barreiras de contenção nos canais e colocou em aprovação do conselho essa 27 

demanda. O Conselho aprovou por unanimidade a demanda apresentada. Na 28 

continuidade, o Sr. Marcos Neves explanou sobre a próxima fase do projeto Condomínio 29 

Sustentável, tem como objetivo atingir  prédios de 03 e 04 andares, que em sua maioria 30 

não possuem síndicos, sendo a duração do projeto de 12 meses e também será 31 

trabalhado neste período com Cooperativa de Reciclável. Informou que a fase I e a fase 32 

II atingiram os grandes prédios da orla da praia, realizados em 04 anos. Participou que o 33 



. 

valor para realização da próxima fase do projeto é de R$ 350.000,00 (Trezentos e 34 

cinquenta mil reais) e solicitou aprovação deste ao conselho. O conselho aprovou por 35 

unanimidade o valor solicitado para a realização do projeto. No item 3, nada foi 36 

discorrido. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser 37 

tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Glaucia Santos dos Reis,                              lavrei a 38 

presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos Membros, será assinada pelo 39 

Presidente. 40 

 

 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

PRESIDENTE 


