
. 

.  

54°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

17 DE NOVEMBRO DE 2022 
                                                             
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 1 

em primeira chamada, realizou-se a 54ª. Reunião Ordinária do Fundo Municipal de 2 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente - FMPRMA, com a seguinte Ordem do Dia: 1. 3 

Leitura, discussão e aprovação da Ata da 53ª reunião Ordinária do biênio 2021/2022. 2. Plano 4 

de Ações e Metas de Economia Circular. 3. Programas Ambientais na Praia - Temporada. 4. 5 

Assuntos Gerais. Presentes: Sr. (as). Marcos Libório (Secretário de Meio Ambiente e 6 

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

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

Rodrigo Azevedo (COMDEMA/SEGOV) e Luciana Schlindwein (COMDEMA/OAB). 9 

Convidados: Ademar Salgosa (COMDEMA), Marcus Fernandes (SEMAM), Fernando Azevedo 10 

(SEMAM) e João Cirilo Wendler (SEMAM). O Presidente cumprimentou os presentes e 11 

agradeceu a presença de todos. No item 1, a Ata foi aprovada. No item 2, Sr. Marcos 12 

Fernandes informou que a proposta é que o município tenha um projeto com metas de 13 

Economia Circular podendo ser integrado a uma série de projetos já existentes. Inteirou da 14 

primordialidade desta construção. Disse que atualmente não há plano de ação para realizar a 15 

análise. Solicitou aprovação de verba para elaboração do Plano na forma de edital. Sra. Luciana 16 

perguntou se é para contração de um Plano. Este disse que sim, explicou que o plano seria um 17 

raio-X de como é o funcionamento dentro de toda a esfera pública e através deste aplicar o 18 

princípio da economia circular. Sra. Luciana disse que considera que primeiro, tem que 19 

contratar uma empresa para realizar um diagnóstico para que se possa realizar ajustes, não só 20 

em termos de circularidade, mais também das normas ISOS. Explanou que seria um edital para 21 

a contratação de empresa para diagnóstico e solução ambiental. Sra. Marly e Sra. Ademar 22 

concordaram com a Sra. Luciana Sr. Marcos informou que são duas etapas e que a 1ª foi 23 

registrar apresentação no FMPRMA e a 2ª a partir de 2023 será a elaborar o edital. Participou 24 

que o projeto do Plano de Economia Circular está pronto. Foi deliberado pelos conselheiros que 25 

a aprovação foi para execução do edital do Plano de Diagnóstico e posterior definição de 26 

metas. Em consenso este foi aprovado. No item 3, Sr. João Cirilo informou da demanda de 27 

reforço na fiscalização dos ambulantes na praia. O Presidente perguntou o que falta para aplicar 28 

a lei da praia limpa referente a responsabilidades dos permissionários e ambulantes de praia 29 

quanto ao recolhimento de seus descartes. Sr. João Cirilo informou que foram realizadas 30 

campanhas ambientais com todos (permissionários e ambulantes). No entanto estes ainda não 31 

recolhem seus resíduos. Sra. Luciana mencionou que alunos da escola Novo Tempo efetuaram 32 

apresentação na OAB, sendo vencedores através de um projeto nacional e regional sendo o 33 

tema “Selo para os ambulantes” tipo selo ISSO. Sr. João Cirilo falou que nesse pensamento 34 
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poderiam pensar em elaborar um selo azul que seria baseado nas boas práticas efetuadas. O 35 

Presidente expôs que será uma premiação as boas práticas realizadas. Desta forma teriam a 36 

percepção da população nesta questão. Disse que o projeto dos alunos é uma ideia excelente 37 

e propôs que ocorra reunião com os alunos. Sra. Luciana informou que os contatará. Na 38 

continuidade Sr. João Cirilo apontou a necessidade de ter avanço na arborização da cidade, 39 

pois esta não possui praças suficientes para atender a população em área verde.  Acentuou 40 

que a comunidade precisa ter a massa verde das árvores. Disse que percorreu a cidade e 41 

observou que há muitos lugares que podem ser criada arborização. Informou que se precisa 42 

fazer um diagnóstico e que neste constam metas para atender a cidade. Manifestou que hoje 43 

não existe plano assertivo de arborização. Solicitou aprovação de verba para elaboração de um 44 

diagnóstico e que tenha metas para 04 ou 05 anos para que se tenha um planejamento 45 

arborizado correto para cidade. O Presidente solicitou que o Sr. João levante o valor deste e 46 

apresente na próxima reunião. Pontuou sobre reunião na qual a SEMAM apresentou plano de 47 

manejo para área do entorno do VLT onde serão alocadas 120 árvores, sendo que era uma 48 

área que não tinha arborização.  No seguimento o Presidente comunicou que alguns recursos 49 

não utilizados neste exercício. Pediu aos conselheiros que estes recursos (com saldo 50 

remanescente) entre eles Educação Ambiental (recurso para comunicação) passem para o 51 

próximo ano. Os concordaram e aprovaram que os recursos com saldo remanescente 52 

passem para o próximo ano. Em Assuntos gerais o Presidente informou sobre a 7ª edição do 53 

ESAMC Fashion Trend, da faculdade ESAMC de Santos dia 16/11, sendo este de uma 54 

qualidade incrível. Sr. Ademar apontou sobre as alterações climáticas, principalmente a erosão 55 

costeira em Santos. Lembrou que em 2016 ocorreu no teatro Guarany evento com grande 56 

sucesso, sobre este assunto. Sugeriu que fosse realizado evento sobre mudanças climáticas e 57 

que o assunto sobre mudanças climáticas poderia ser pauta no COMDEMA. Sra. Luciana 58 

informou que há muitos acadêmicos em Santos que estudam a questão costeira. Os presentes 59 

concordaram com o apontamento do Sr. Ademar. Sra. Luciana colocou a OAB a disposição 60 

para o evento. O Presidente participou que a DW notícias que cobriu a COP 27, citaram o 61 

trabalho realizado em Santos sobre o pioneirismo do município em relação ao enfretamento as 62 

mudanças climáticas. Sra. Luciana mencionou que Santos recebeu o prêmio Cidade 63 

Sustentável que saiu no site da PMS e no Diário do Litoral da Santos. Pautas para próxima 64 

reunião: 1. Apresentação do Diagnóstico Arbóreo de Santos – Sr. João Cirilo; 2. Estagiários; 3. 65 

Custos das Ações de verão. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a 66 

presença de todos, e a reunião foi encerrada. Eu,          Glaucia Santos dos Reis, lavrei a 67 

presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos conselheiros, será assinada pelo Presidente. 68 

 
MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 


