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47°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

17 DE FEVEREIRO DE 2022 

   
Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 1 

horas, em primeira chamada, realizou-se a 47ª. Reunião Ordinária do Fundo 2 

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

híbrida (presencial e virtual) com a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e 4 

aprovação da Ata da 46ª Assembleia Geral Ordinária do biênio 2021/2022. 2. 5 

Apresentação do Secretário de Meio Ambiente. 3. Prestação de Contas de 2021. 4. 6 

Apresentação de Projetos. 5. Assuntos Gerais. Presentes: Sr. (as). Marcos Oliveira 7 

Libório (Secretário de Meio Ambiente e Presidente do FMPRMA), Rodrigo Azevedo 8 

(COMDEMA/SEDS), Kátia Dolabella (COMDEMA/AEAS), Marly Alvarez Cimino 9 

(COMDEMA/PRODESAN) e Fernando Azevedo (SEMAM). Presença virtual: Sergio 10 

Luiz Ornellas Schlicht (COMDEMA/SEMAM) Convidados: Ademar Salgosa Jr 11 

(AEAS/COMDEMA), Maria Fernanda Kreling (Assessora Técnica/SEGOV) e Marcus 12 

Fernandes (SEMAM). Ausência justificada: Lúpercio Teixeira (SEFIN) e Luciana 13 

Schlindwein (COMDEMA/OAB). Na continuidade a reunião foi iniciada pelo Sr. 14 

Marcos Libório que cumprimentou os presentes. No item 1, a Ata foi lida e aprovada. 15 

No item 2, o Sr. Marcos Libório participou sobre seu retorno, após nomeação como 16 

Secretário de Meio Ambiente, e automaticamente Presidente do FMPRMA. Inteirou 17 

sobre as nomeações do Sr. Marcus Fernandes como Secretário Adjunto e do Sr. 18 

Sérgio como Chefe de Departamento de Parques e Defesa da Vida Animal (DEPAVI). 19 

No item 3. Sr. Fernando apresentou a prestação de contas de 2021, na forma Power 20 

point que será anexada a esta ATA. Na continuidade o Presidente perguntou ao Sr. 21 

Marcus qual a projeção de utilização dos recursos para o programa Estação 22 

Ambiental e também sobre o andamento do projeto Surf Limpeza pois ambos 23 

constam na prestação de contas de 2021. Este inteirou que o programa foi criado e 24 

2017/2018 e que atualmente administra 25 projetos, sendo 09 deles ligados ao 25 

Participação Direta dos Resultados (PDR) e ao Plano de Governo. Ressaltou que a 26 

realidade atual é o desenvolvimento dos projetos sendo que 09 deles tem prioridade 27 

por incluírem questões de resíduos e de educação ambiental. Informou que há equipe 28 

interna especifica para administrar e concluir os projetos, pois em 2022, terão que ser 29 

apresentados, aprovados juridicamente e encaminhados ao fundo. Participou sobre 30 

outros projetos e também da necessidade da manutenção de estagiários que estão 31 

dentro do Programa Estação Ambiental. Sobre o Projeto Surf Limpeza relatou que a 32 



. 

Coordenadoria de Políticas Ambientais (COPOLAM) efetuou análise e estão 33 

readequando a minuta para posterior implementação deste. Sr. Marcos Libório 34 

solicitou a Sra. Maria Fernanda que acompanha o andamento do cronograma de 35 

pagamentos e status do projeto Surf Limpeza e do Instituto Ecofaxina. Em referência 36 

a proposta da manutenção de estagiários dentro do programa Estação 37 

Ambiental, colocada em votação, esta foi aprovada pelos conselheiros. Outra 38 

questão pontuada pelo Conselho foi o Inventário Arbóreo, que consta na prestação de 39 

contas. Sendo definido pelo conselho que será solicitada a Coordenação da 40 

Coordenadoria de Controle Ambiental (COCAMBI) manifestação de resposta ao 41 

fundo, quanto ao prazo de utilização do recurso para o Inventário Arbóreo e também 42 

sobre o andamento deste.  Colocada em votação foi aprovado, que não havendo 43 

resposta positiva o recurso de R$ 160.268,24 (Cento e sessenta mil duzentos e 44 

sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) será revertido ao fundo. O 45 

Presidente reforçou a necessidade de canalizar de forma assertiva recursos não 46 

utilizados com a readequação destes, para projetos já compromissados pela 47 

Secretaria. Em consenso a prestação de contas de 2021, foi aprovada pelo 48 

Conselho. No item 4, O Presidente perguntou se os conselheiros teriam projetos a 49 

apresentar. Estes disseram que não. Solicitou o realinhamento do saldo para 50 

comparativo dos projetos que já estão comprometidos por direção de governo para 51 

uma acomodação final dos projetos. Salientou que o FMPRMA é o espaço necessário 52 

para ocorrer apresentações de projetos formando uma bancada de propostas para 53 

posterior solicitação de verbas. Em Assuntos Gerais o Presidente informou que a 54 

prestação de contas de 2021, será enviada ao COMDEMA de acordo com a Lei nº 55 

748 de 04 de janeiro de 2012, Art. 3º, Parágrafo único, “Instituição do Fundo Municipal 56 

de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente”. Nada mais havendo a ser tratado, 57 

o Presidente agradeceu a presença de todos, e a reunião foi encerrada. Eu,          58 

Glaucia Santos dos Reis,  lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos 59 

Membros, será assinada pelo Presidente. 60 

 

  

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 


