
53°. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FMPRMA 

21 DE OUTUBRO DE 2022 
 

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

em primeira chamada, realizou-se a 53ª. 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 52ª Assembleia Geral Ordinária do 4 

biênio 2021/2022; 2. Devolutiva do evento Diálogos da Cultura Oceânica; 3. 5 

Apresentação do Projeto Resíduos Têxteis; 4. Assuntos gerais. Presentes: Sr. (as). 6 

Marcos Libório (Secretário de Meio Ambiente e Presidente do FMPRMA), Kátia Dolabella 7 

(COMDEMA/ AEAS), Luciana Schlindwein (COMDEMA/ OAB), Marly Cimino 8 

(COMDEMA/PRODESAN), Sergio Schlicht (COMDEMA/ SEMAM), Lupércio Teixeira 9 

(SEFIN) e Rodrigo Azevedo (COMDEMA/ SEGOV). Convidados: Fernando Azevedo, 10 

Thiago Luiz, Marcus Fernandes, Maria Fernanda Kreling e Rodrigo Derbedrossian 11 

(SEMAM), Luciana Castro e Lucineya de Lima (COOPERDIQUE). Ausências: Marly 12 

Cimino (PRODESAN). O Presidente cumprimentou os presentes e agradeceu a 13 

presença de todos. No item 1, a Ata foi aprovada. No item 2, informou sobre o evento 14 

Diálogos da Cultura Oceânica realizado de 10 a 15 de outubro. Pontuou sobre o stand 15 

do projeto Fiotrar, que produz mantas biodegradáveis cabelo para contenção de 16 

acidentes ambientais envolvendo derramamento de óleo e rejeitos minerais no ambiente 17 

aquático, além de tratamento alternativo e economicamente favorável para efluentes 18 

industriais. Explicou que diferentemente da doação de cabelo para pacientes em 19 

tratamento de câncer que o comprimento mínimo é de 10cm, comprimentos menores 20 

podem ser utilizados para produção da manta. Sra. Luciana participou que cada grama 21 

de cabelo consegue conter cinco gramas de óleo. O Sr. Presidente explicou que foi uma 22 

semana muito intensa, que houve uma programação abrangente, abordando diferentes 23 

frentes, incluindo políticas, ciência e a educação para novas gerações, por fim passando 24 

a palavra para o Sr. Marcus Neves. Sr. Marcus agradeceu a presença de todos e iniciou 25 

a apresentação com um apanhado geral, destacando o início do evento com o Caminhão 26 

ODS que ocorreu no dia 09/10/2022, apresentando fotos da praça Luiz La Scala onde 27 

ocorreu o evento e informou que a previsão para próximos eventos é de ampliação de 28 

uso da praça para parte da via pública, dada o tamanho da adesão dos últimos eventos 29 

tanto por ongs como por transeuntes. Apresentou o banner oficial do evento e imagens 30 

da abertura oficial do mesmo no teatro Guarany, em seguida apresentou imagens do 31 

painel “Do diagnóstico a prática: Desafios para o combate do lixo no mar” apresentado 32 



no auditório do Museu do Café. Pontuou sobre ações ocorridas nos parques relacionados 33 

a temática do Oceano, sempre com o foco nas crianças. Por fim apresentou as imagens 34 

do evento “Santos pelo Oceano” sendo a parte principal do evento, o qual foi dividido em 35 

duas partes, sendo uma na praça e outra na faixa de areia da praia, pontuando a 36 

acessibilidade do evento, a coleta de lixo nas areias da praia, a estreia das canoas 37 

olímpicas, educação ambiental, apresentações culturais, citando como exemplo a Trupe 38 

do Mar e por fim o Monstrolixo, produzido através de parceria entre a escola profissional 39 

da Vila do Conde em Portugal e o Instituto Ayrton Senna, apontou que o Monstrolixo 40 

estará disponível no edifício. Informou que a coleta de cabelo do projeto Fiotrar foi a 41 

maior já registrada desde o início do mesmo. Participou sobre o compromisso assinado 42 

entre os Secretários de Meio Ambiente para a gestão integrada de resíduos para a região 43 

Metropolitana do Estado de São Paulo. Apresentou imagens de parte do evento realizado 44 

na praça Mauá, e apontou sobre a participação da população e de integrantes. Destacou 45 

por fim o lançamento da 2ª fase do programa de identificação das fontes de resíduo 46 

marinho, sendo a parceria entre escolas municipais, estaduais e particulares 47 

introduzindo a ciência para as crianças dentro e fora das salas de aula. Ao final da 48 

apresentação agradeceu aos membros do fundo pelo apoio e pela participação. O Sr. 49 

Presidente pontuou entre as fotos apresentadas o projeto Empresto Minhas Pernas, e 50 

que os representantes demonstraram interesse em trabalhar em novas atividades junto 51 

com a Secretaria de Meio Ambiente, após participou sobre o projeto Monstrolixo e 52 

informou que através de parceria entre a Prefeitura Municipal de Santos e a Escola 53 

Profissional de Vila do Conde 10 alunos serão enviados para Portugal como bolsistas 54 

por 3 anos de formação na mesma, destacou ainda que apesar de simbólico, trata-se de 55 

um ato muito importante para promover o projeto. Destacou os desdobramentos das 56 

parcerias do evento com as OSC, e que as mesmas obtiveram grande visualização e 57 

demonstraram vontade de repetirem as parcerias e pontuou a importância do 58 

investimento e atividades voltadas para as crianças. Reforçou entre os membros a 59 

importância da divulgação das ações realizadas. Sr. Ademar Salgosa sugeriu que nas 60 

próximas ações sejam incluídas pautas no COMDEMA. No item 3, o Sr. Presidente 61 

iniciou informando que a maior parte dos resíduos encontrados nos oceanos são de 62 

origem têxtil, citou o movimento global Fashion Revolution e que foi buscada uma forma 63 

de envolver a indústria da moda, a população e as pessoas envolvidas no 64 

reprocessamento de resíduos têxteis. Destacou a importância de traçar o ciclo de tais 65 

resíduos informou que a instituição escolhida foi a COOPERDIQUE, representadas na 66 

reunião através da Sra. Néia e a Sra. Luciana e Do Retalho ao Desfile. Citou visita 67 



realizada no projeto com as Sras. Juliana Barbosa e Flávia da OAB e pontuou movimento 68 

Fashion Revolution da OAB e C&A como exemplo de parcerias relevantes. Por fim, listou 69 

os assuntos a serem abordados, sendo 1. Pontos de coleta de roupas na cidade, 70 

considerando o fluxo de resíduos têxteis e o ciclo de uso. 2. Suporte técnico de moda 71 

pela faculdade de moda da ESAMC e colégio do Carmo. Informou que a 72 

COOPERDIQUE se localiza na Vila Criativa da Zona Noroeste e passou a palavra para 73 

o Sr. Rodrigo Derbedrossian. Sr. Rodrigo Derbedrossian apresentou imagens com o dia 74 

a dia das pessoas envolvidas no projeto com o maquinário, materiais, confecções e 75 

salas. Participou que o projeto conta atualmente com 42 máquinas de costura, sendo 76 

destas apenas 26 funcionam, apesar de necessitarem de manutenção preditiva ou 77 

corretiva. Sendo a demanda para que todas as maquinas passem operar, no valor de 78 

R$20.000,00 (Vinte mil reais). Apresentou demanda para os insumos de fabricação das 79 

confecções, computador e softwares no valor de R$59.976,35 (Cinquenta e nove mil, 80 

novecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) equivalentes a um ano de 81 

apoio ao projeto. Ambas as demandas foram aprovadas. Sra. Neia participou que 82 

atualmente são 15 colaboradores voluntários e 50 capacitações realizadas pelo projeto. 83 

Em seguida agradeceu os membros do fundo. O Sr. Presidente congratulou a mesma, e 84 

expressou a vontade do fundo em contribuir com o projeto e ampliar a educação 85 

ambiental através do mesmo. No item 4, o Sr. Presidente relembrou sobre o mergulho 86 

de inspeção dos Geobags e apresentou a demanda de R$17.000,00 (Dezessete mil 87 

reais) para a batimetria dos mesmos. A demanda foi aprovada. Sr. Fernando Azevedo 88 

apresentou resumo das despesas do evento Diálogos da Cultura Oceânica, separado 89 

por categoria, sendo valor total de R$100.345,00 (Cem mil, trezentos e quarenta e cinco 90 

reais) dos R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) disponibilizados, retornando assim 91 

R$49.655,00 (Quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) para o fundo. 92 

Sr. Rodrigo Azevedo parabenizou os Srs. Marcus Neves, Fernando Azevedo e aos 93 

envolvidos pelo controle de gastos. Em seguida apresentou os informes financeiros, 94 

sendo saldo bancário do fundo de R$2.613.553,54 (Dois milhões, seiscentos e treze mil, 95 

quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), destes 96 

R$1.219.497,00 (Hum milhão, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e sete 97 

reais) estão compromissados com o projeto Beco Limpo, e R$1.026.263,41 (Hum milhão 98 

e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) com outros 99 

projetos, como o Surf Limpeza, as ações de educação ambiental, o evento Diálogos da 100 

Cultura Oceânica, pagos até novembro. Por fim apresentou saldo disponível de 101 

R$367.793,13 (Trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e treze 102 



centavos). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de 103 

todos, e a reunião foi encerrada. Eu          Glaucia dos Santos Reis, lavrei a presente Ata 104 

que, depois de lida e aprovada pelos Membros, será assinada pelo Presidente. 105 

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 


