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50°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

23 DE JUNHO DE 2022 
                                                             
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 1 

em primeira chamada, realizou-se a 50ª. 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 49ª Assembleia Geral Ordinária do biênio 4 

2021/2022. 2. Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE). 3. Informações sobre o Projeto 5 

BECO LIMPO. 4. Assuntos Gerais. Presentes: Sr. (as). Marcos Libório (Secretário de Meio 6 

Ambiente e Presidente do FMPRMA), Kátia Dolabella (COMDEMA/AEAS), Marly Cimino 7 

(COMDEMA/PRODESAN), Sergio Schlicht (COMDEMA/SEMAM), Lupércio Teixeira 8 

(SEFIN) e Rodrigo Azevedo (COMDEMA/SEDS). Convidados: Ademar Salgosa 9 

(COMDEMA), Maria Kreling (SEGOV), Marcus Fernandes (SEMAM), Fernando de 10 

Almeida (SEMAM), Rodrigo Derbedrossian (SEMAM) e Fernando Azevedo (SEMAM). 11 

Ausência justificada: Luciana Schlindwein (COMDEMA/OAB). O Presidente cumprimentou 12 

os presentes e agradeceu a presença de todos. No item 1, a Ata foi aprovada. Na 13 

continuidade, participou sobre a realização do evento “Santos Pelo Oceano” no dia 18/06   14 

e ressaltou a importância da mensagem transmitida por este. Inteirou que através da 15 

deliberação de recurso para a Semana de Meio Ambiente o conselho participou do 16 

processo produtivo do evento no município de Santos. No item 2, destacou a diferença 17 

entre Gases Poluentes e Gases de Efeito Estufa. Informou que o Inventário de Gases de 18 

Efeito Estufa tem por objetivo identificar fontes emissoras de dióxido de carbono (CO2) e 19 

de gases responsáveis pelo aquecimento global. Inteirou que as ações efetuadas pelas 20 

empresas são impactantes ao meio ambiente. Pontuou que a emissão desses gases é um 21 

dos principais causadores nas mudanças climáticas. Ressaltou a necessidade da 22 

elaboração do Inventário. Sr. Fernando Almeida participou que uma das metas da SEMAM 23 

é a elaboração do Inventário em âmbito local e regional, observando-se todo nicho. Disse 24 

que existem alguns parâmetros de medição da qualidade do ar, em âmbito estadual e 25 

citou o Programa Município VerdeAzul (PMVA). Sr. Marcos Libório esclareceu que essas 26 

metas constam tanto na Participação Direta de Resultados (PDR) do município de Santos 27 

como também na do PMVA, sendo uma questão de responsabilidade ambiental. 28 

Perguntou quais são as principais fonte de gases de efeito estufa. Sr. Fernando Almeida 29 

respondeu que a maior são os transportes, e que na região metropolitana encontram-se 30 

predominantemente nos carros e ônibus. Sra. Marly participou que a inspeção veicular 31 

poderia diminuir. Sr. Fernando concordou, disse que o ideal seria a convergência dos 32 

trabalhos com todas as cidades do entorno, e também criação de ferramentas de 33 
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divulgação desse cenário para a população. Na sequência, informou que as indústrias são 34 

ponto de atenção, lembrou que o município de Santos faz divisa com Cubatão. Sr. Marcos 35 

Neves participou que partir do momento da elaboração o Inventário poderá demandar 36 

financiamento para realização deste. Sr. Rodrigo perguntou qual fonte de dados o 37 

Inventário de GEE requer. Sr. Marcos Libório informou que este é elaborado de forma 38 

empírica, com pesquisa de campo e projeções. Esclareceu que há a necessidade de fazer 39 

uma medição na chamada “fumaça preta” na frota de veículos do transporte público de 40 

Santos, por meio de amostragem. Informou que após o resultado é possível propor trocas 41 

como utilizar biodiesel ou tração elétrica. Disse que o GEE é um produto gerado pelo 42 

estudo, e de acordo com o PDR a contratação da empresa para realização deste estudo é 43 

até o fim do ano. Na continuidade levantou a questão de investimentos para Campanhas 44 

de Educação Ambiental para o 2º semestre deste ano. Propôs a deliberação do valor de 45 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). Posta em votação esta foi aprovada por unanimidade 46 

pelos conselheiros. No item 3, Sr. Marcus Neves explanou sobre as atividades do 47 

Projeto Beco Limpo. Explicou que acompanhou a 1ª turma de jovens que estão se 48 

acostumando a nova realidade. Relatou do recebimento de visitantes para conhecerem o 49 

projeto. Informou que ocorreu a entrega da 1ª prestação de contas ao Ministério Público 50 

Federal. Disse que o Projeto Albatroz se interessou em montar o projeto Beco Limpo na 51 

cidade de Niterói. Em Assuntos Gerais, o Presidente solicitou a realização de uma 52 

avaliação dos 06 primeiros meses do fundo para aferir o que foi empenhado, o que foi 53 

utilizado dos recursos, quais os projetos aprovados e o que não foi utilizado. Sra. Kátia 54 

perguntou sobre o projeto Surf Limpeza. Sr. Fernando Azevedo informou que foi aprovado 55 

pelo jurídico e está no legislativo municipal para avaliação, sendo aprovado este retornará 56 

para formalização. Informou que o saldo bancário é de R$ 3.009.811,05 (três milhões nove 57 

mil oitocentos e onze e cinco centavos) e empenhado R$2.576.853,29 (dois milhões 58 

quinhentos e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e três e vinte e nove centavos). O 59 

Presidente lembrou a todos que o saldo do FMPRMA provém de multas, Termo de Ajuste 60 

de Conduta (TAC) ou contribuição voluntária.  Nada mais havendo a ser tratado, o 61 

Presidente agradeceu a presença de todos, e a reunião foi encerrada. Eu,          Glaucia 62 

Santos dos Reis,  lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos Membros, 63 

será assinada pelo Presidente.  64 

 

MARCOS LIBÓRIO 
PRESIDENTE 


