
52°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

15 DE SETEMBRO DE 2022 
 

Aos quinze e dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 1 

em primeira chamada, realizou-se a 52ª. 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 51ª Assembleia Geral Ordinária do 4 

biênio 2021/2022; 2. Cultura Oceânica; 3. Programas Ambientais; 4. ICLEI; 5. Assuntos 5 

gerais. Presentes: Sr. (as). Marcos Libório (Secretário de Meio Ambiente e Presidente 6 

do FMPRMA), Kátia Dolabella (COMDEMA/ AEAS), Luciana Schlindwein (COMDEMA/  7 

OAB), Marly Cimino (COMDEMA/PRODESAN), Sergio Schlicht (COMDEMA/ SEMAM) 8 

e Rodrigo Azevedo (COMDEMA/ SEGOV). Convidados: Thamyres Medina e Fernando 9 

Azevedo (SEMAM). Ausências Justificadas: Lupércio Teixeira (SEFIN). O Presidente 10 

cumprimentou os presentes e agradeceu a presença de todos. No item 1, a Ata foi 11 

aprovada. No item 2, participou sobre o evento Diálogos da Cultura Oceânica realizado 12 

de 10 a 15 de outubro, sobre as dificuldades por conta das eleições e das restrições de 13 

agenda administrada pela UNESCO. Informou sobre a realização de side events com 14 

tema de Cultura Oceânica e pediu adesão e divulgação pelos conselheiros. Por fim, 15 

compartilhou o site https://www.oceanliteracydialogues.com. Os conselheiros 16 

conformaram apoio. No item 3, o Presidente participou sobre o pagamento da primeira 17 

parcela do apoio ao projeto Surf Limpeza, destacou da importância e relembrou dos anos 18 

de construção do programa. Sr. Fernando apresentou demandas para deliberação de 19 

custo do programa de licenciamento ambiental, sendo R$35.000,00 (Trinta e cinco mil 20 

reais) referente a aquisição de equipamentos de tecnologia para apoio ao licenciamento 21 

e R$130.000,00 (Cento e trinta mil reais) referente a aquisição de 03 kits de sonômetros 22 

com calibradores que atendam as especificações da norma ABNT NBR 10151, somando 23 

o valor de R$165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais). Sr. Marcos Libório 24 

participou que já existe uma Seção de Licenciamento Ambiental na Secretaria de Meio 25 

Ambiente, que atualmente realiza pareceres técnicos, relembrou que anteriormente foi 26 

aprovado capacitações para adequações para que a Seção passe a efetuar efetivamente 27 

licenciamentos, participou que está em processo de nomeação de parte dos profissionais 28 

para formar equipe de licenciamento ambiental. Informou que a lei de licenciamento 29 

ambiental está na Câmara Municipal para aprovação. Os conselheiros deliberaram a 30 

demanda, sendo aprovada a demanda de aquisição dos kits de sonômetros, e a 31 

aprovação da aquisição dos equipamentos de tecnologia, aprovada com ressalva, 32 



condicionada a aprovação da lei de licenciamento ambiental. Em seguida o Sr. Fernando 33 

Azevedo apresentou demanda de R$17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais) 34 

referente a aquisição de mobiliário para a equipe de licenciamento ambiental. Os 35 

conselheiros aprovaram com ressalva, condicionada a aprovação da lei de 36 

licenciamento ambiental. Apresentou demanda de R$17.600,00 (Dezessete mil e 37 

seiscentos reais) referente a inspeção dos Geobags feitos em forma de mergulho com 38 

registro fotográfico e de vídeo. Os conselheiros aprovaram a demanda apresentada. No 39 

item 4, Sr. Fernando Azevedo Apresentou demanda de R$10.000,00 (Dez mil reais) 40 

referente a pagamento de anuidade de US$1.850,00 (Mil oitocentos e cinquenta dólares 41 

americanos) para adesão do Município ao ICLEI. Os conselheiros aprovaram a 42 

demanda da adesão ao ICLEI. No item 5, Sr. Marcos Libório participou sobre resultados 43 

da laserterapia para tratamento de feridas de alta complexidade e de pacientes 44 

diabéticos e de sua importância. Sr. Marcos Libório comunicou sobre mutirão de limpeza 45 

realizado na Ilha de Urubuqueçaba no dia 17, participando assim do World Cleanup Day. 46 

Sra. Luciana Schlindwein perguntou sobre devolutiva do processo administrativo n° 47 

23325/ 2020-88, referente a questões a respeito do valor destinado ao combate da 48 

COVID-19 retirado do FMPRMA no valor de R$2.077.444,30 (Dois milhões, setenta e 49 

sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), cujas respostas serão 50 

encaminhadas aos conselheiros. Por fim, solicitou cópia do processo para estudo. Nada 51 

mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos, e a reunião 52 

foi encerrada. Eu          Thiago Luiz Silva, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 53 

aprovada pelos Membros, será assinada pelo Presidente. 54 

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 


