
44°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, em 1 

primeira chamada, realizou-se a 44ª. 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 43ª Reunião Ordinária. 2 – 4 

Apresentação do Projeto Beco Limpo – Marcus Fernandes. 3 – Assuntos Gerais. 5 

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

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

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

(COMDEMA/AEAS), Luciana Schlindwein (COMDEMA/OAB) e Fernando Azevedo 9 

(SEMAM). Convidados: Sr. Marcus Neves (SEMAM). Ausência justificada: Lúpercio 10 

Teixeira (SEFIN) e Ademar Salgosa Júnior (COMDEMA/AEAS). O Presidente iniciou a 11 

reunião cumprimentando os presentes. No item 1, a Ata foi aprovada. No item 2, O 12 

Presidente participou que convidou o Sr. Marcus para apresentar o Projeto Beco Limpo 13 

no Fundo para que os conselheiros tenham maior detalhamento deste, e relembrou que 14 

este veio com verba já determinada pelo Ministério Público. Na continuidade Sr. Marcus 15 

fez breve explanação sobre o projeto informou que tem duração de 36 meses e atenderá 16 

03 comunidades: Vila Gilda, Jardim São Manoel e Vila dos Criadores, onde ocorrerá a 17 

capacitação com próprios jovens da comunidade que atuarão como agentes comunitários 18 

visando tornar estes agentes multiplicadores. Participou que serão colocados em locais 19 

estratégicos dos becos pelos próprios agentes cabides artesanais para colocação de 20 

resíduos orgânicos e recicláveis. Pontuou que os agentes irão conscientizar os 21 

moradores da importância de utilizarem os cabides para que haja a redução dos resíduos 22 

no meio ambiente. Salientou que ao longo do projeto visa-se a criação de hortas 23 

suspensas, da compostagem, da capacitação de mais agentes comunitários e de uma 24 

marcenaria ecológica. Na sequência apresentou na forma de slides o projeto. Findando 25 

esta agradeceu o espaço dispensado e participou que disponibilizará aos conselheiros a 26 

apresentação.  Na continuidade mencionou para ciência o projeto Lixo Fora D’ Água no 27 

qual 01 vez por mês são efetuadas ações para recolher os resíduos que estão em toda a 28 

faixa de areia praial e que a função do projeto é avaliar e catalogar estes resíduos, e 29 

atualmente 11 cidades participam do projeto.  Citou o Programa das Nações Unidas para 30 

o Meio Ambiente – PNUMA que é voltado à proteção do meio ambiente e à promoção do 31 

desenvolvimento sustentável. Participou sobre a Pesca Fantasma (petrechos de pesca). 32 

Informou que o Navio Laboratório francês TARA esta aberto para visitação pública das 9h 33 



às 13h no dia 13/11/2021 e convidou os presentes para a visitação. O Presidente 34 

relembrou que o nome do Projeto Beco Limpo veio da própria comunidade. Sra. Luciana 35 

e os demais parabenizaram a apresentação. Esta participou sobre o projeto “CESTA 36 

AMIGA” explanou que o foco principal é entrega de contraceptivos para mulheres de 37 

comunidades carentes, ressaltou que ocorre a capacitação de mulheres destas 38 

comunidades para fazerem aplicação dos contraceptivos em outras. O Presidente elogiou 39 

o engajamento da Sra. Luciana nesta questão. Os conselheiros enalteceram a 40 

sensibilidade deste trabalho. No item 3, nada foi discorrido. A seguir, o Sr. Presidente 41 

agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi 42 

encerrada. Eu, Glaucia Santos dos Reis,                                lavrei a presente Ata que, 43 

depois de lida e aprovada pelos Membros, será assinada pelo Presidente. 44 

 

 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

                                                                 Presidente 


