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48°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

15 DE MARÇO DE 2022 
   
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, em 1 

primeira chamada, realizou-se a 48ª. Reunião Ordinária do Fundo Municipal de 2 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, de forma híbrida (presencial 3 

e virtual) com a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 47ª 4 

Assembleia Geral Ordinária do biênio 2021/2022. 2. Apresentação do andamento e status 5 

dos Projetos já aprovados (COPOLAM). 3. Assuntos Gerais. Presentes:  Sr. (as).  Marcos 6 

Oliveira Libório (Secretário de Meio Ambiente e Presidente do FMPRMA), Rodrigo 7 

Azevedo (COMDEMA/SEDS), Kátia Dolabella (COMDEMA/AEAS), 8 

(COMDEMA/PRODESAN), Sergio Luiz Ornellas Schlicht, (COMDEMA/SEMAM), Lúpercio 9 

Teixeira (SEFIN), Luciana Schlindwein (COMDEMA/OAB e Fernando Azevedo (SEMAM), 10 

Convidados: Ademar Salgosa Júnior (AEAS/COMDEMA), Maria Fernanda Kreling 11 

(Assessora Técnica/SEGOV), Marcus Fernandes e Rodrigo Derbedrossian (SEMAM). 12 

Ausência justificada:  Marly Cimino (PRODESAN/COMDEMA).   A reunião foi iniciada 13 

pelo Presidente que cumprimentou os presentes. No item 1, a Ata foi aprovada. Na 14 

continuidade informou que a Ata da 46ª reunião ordinária aprovada pelo conselho em 15 

13/02/2022, foi encaminhada ao Presidente para assinatura.  Este discordou quanto a 16 

alteração efetuada nesta.  O Sr. Marcos Libório submeteu a questão da alteração na Ata 17 

para análise do conselho, após análise foi deliberado por estes, manter-se a fala anterior 18 

e acrescentar a informação da Sra. Marly. Ficando a fala da seguinte forma “.... ressaltou 19 

que este não foi realizado devido a retirada do saldo bancário do FMPRMA para combate 20 

ao Covid-19 e a Sra. Marly complementou que esta também não foi realizada pelo fato de 21 

estar em fase de análise de montagem e licitação...”. No item 2, O Presidente apresentou 22 

o Sr. Rodrigo Deberdrossian como coordenador da Coordenadoria de Políticas 23 

Ambientais (COPOLAM).  Na sequência perguntou sobre o projeto Surf Limpeza. Sra. 24 

Maria Fernanda informou que o processo deste, retornou ao SAAF para Sr. Fernando. 25 

Este participou que passou por análise orçamentária e financeira da SEPLAN e que o 26 

SAAF fará reserva orçamentária e o remanejamento necessário para encaminhamento a 27 

Procuradoria Jurídica (PROJUR) para análise conclusiva. O Sr. Marcus Fernandes fez 28 

breve explanação sobre o Condomínio Sustentável fase III, participando que o projeto 29 

abrange a zona intermediaria de Santos, atendendo a prédios sem elevadores. 30 

Relembrou que o projeto foi aprovado pelo conselho na reunião de dezembro. Informou 31 

que o processo retornou da PROJUR a COPOLAM com apontamento de algumas 32 

observações que estão sendo respondidas ainda hoje, e que será encaminhado a esta 33 

para andamento ao projeto. Sr. Fernando informou sobre o 1º repasse do projeto Beco 34 

Limpo.  O Presidente sugeriu que a próxima reunião seja no Arte do Dique. Ficou 35 



. 

deliberado pelos conselheiros que a próxima reunião do dia 07/03/2022 às 10h será no 36 

Arte no Dique. Em relação a situação das barreiras nos canais (Ecobarreiras), Sr. 37 

Fernando informou que houve licitação e a proposta vencedora foi encaminhada ontem 38 

ao SAAF pelo Departamento de Licitações e a proposta será avaliada por equipe técnica 39 

da SEMAM. Sr. Marcus Fernandes complementou dizendo este projeto também faz parte 40 

da verba liberada pelo Ministério Público (MP) para o projeto Beco Limpo que tem como 41 

objetivo iniciar a instalação das barreiras flutuantes e monitoramento de todos os doze 42 

canais da cidade, por meio de estagiários da UNIFESP. O Presidente expôs a 43 

possibilidade de participarem da 1ª instalação das Ecobarreiras. Sra. Luciana perguntou 44 

sobre a questão dos catamarãs que foi aprovado em reunião do conselho e se algo foi 45 

feito. O Sr. Fernando informou que foi cancelado dentro da lei da COVID-19. Sra. Luciana 46 

ressaltou se mesmo os projetos sendo pré aprovados.  Sr. Fernando informou que sim, só 47 

ficando os projetos empenhados. Sra. Luciana questionou como foram usados os 48 

recursos saídos do fundo para o COVID-19. Sr. Fernando informou que será necessário 49 

consultar a Secretaria de Finanças (SEFIN). Sra. Luciana participou de projeto na qual as 50 

líderes de comunidades são capacitadas para aplicarem injeções anticoncepcionais nas 51 

mulheres da comunidade para evitar gravidez. O Presidente participou sobre o conceito 52 

de saúde única que é a saúde do meio ambiente ligado a saúde humana, sugeriu oficiar o 53 

SECRAIDS um setor da prefeitura para que possa ser efetuado testagem gratuita de 54 

sífilis e HIV nesta população. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a 55 

presença de todos, e a reunião foi encerrada. Eu,        Glaucia Santos dos Reis, lavrei a 56 

presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos Membros, será assinada pelo 57 

Presidente. 58 

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 


