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ATA DA IV REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 4 
SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL – FUNSAMS, 2018-2019 5 

 6 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezoito, com início às 14h, 7 

na sala de reuniões da Agência Municipal do Meio Ambiente – AMA, localizada na 8 

Avenida Euclides Ferreira Gomes, nº 825, realizou-se a IV Reunião do Conselho Gestor 9 

do Fundo Socioambiental do Município – FUNSAMS, que teve como pauta: 1. 10 

Apresentação do quadro demonstrativo do FUNSAMS; 2. Projetos para captação de 11 

recursos: Readequação da fachada da Unidade Olho d’Água do Pajé; Material gráfico para a 12 

implementação do Plano de Arborização; 3. Deliberações. O Presidente do Conselho 13 

Gestor do Fundo Socioambiental do Município de Sobral – FUNSAMS, Jorge Trindade, 14 

inicia a reunião agradecendo a presença de todos os conselheiros presentes e informa da 15 

mudança do funcionamento da Prefeitura Municipal de Sobral, tendo sido decretado o 16 

novo horário de 8h às 15h. Diante disso, o Presidente Jorge Trindade questiona aos 17 

conselheiros presentes qual seria o melhor horário para todos para a próxima reunião deste 18 

Conselho, tendo em vista que em janeiro a próxima reunião ainda estará no novo horário 19 

vigente da Prefeitura. O conselheiro da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 20 

Econômico – STDE, Pedro Pitombeira, sugere que a próxima reunião aconteça às 13h, e 21 

o conselheiro representante da Associação Comercial de Sobral – ACIS, Jalis Siqueira, 22 

sugere o horário de 10h. O Presidente Jorge Trindade abre uma votação entre os 23 

conselheiros, havendo 5 votos para o horário da próxima reunião ser às 10h. O mesmo 24 

sugere ainda que caso seja prorrogado o novo horário de funcionamento da Prefeitura 25 

Municipal para depois de fevereiro, manter as reuniões no horário de 10h, diferente do 26 

acordado inicialmente entre os conselheiros no início da gestão deste Conselho. O 27 

Presidente Jorge Trindade inicia a leitura do resumo da ata da III Reunião Ordinária deste 28 

Conselho, e em seguida lê a ordem do dia. Em seguida, o mesmo solicita que o Diretor 29 

Administrativo Financeiro e conselheiro suplente da AMA, Carlos Ávila, inicie a primeira 30 

pauta do dia, sendo a apresentação do quadro demonstrativo do FUNSAMS. Durante a 31 

apresentação, Carlos Ávila informa o saldo atual do FUNSAMS, sendo R$ 937.193,24 32 

(Novecentos e trinta e sete mil, cento e noventa e três reais, e vinte e quatro centavos). O 33 

conselheiro Jalis Siqueira questiona como se dá a receita do Departamento Nacional de 34 



Produção Mineral – DNPM. Em resposta, o Presidente Jorge Trindade explica que há 35 

uma porcentagem desta taxa que é encaminhada ao Fundo, proveniente das licenças de 36 

extração mineral que ocorrem no Município. O mesmo informa ainda que está em 37 

andamento uma minuta de lei da Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental – TCFA, 38 

para que permita o Município realizar um convênio com a Superintendência Estadual do 39 

Meio Ambiente – SEMACE, tendo como finalidade direcionar uma taxa que os 40 

empreendimentos de grande porte já pagam, que são encaminhadas ao Instituto Brasileiro 41 

de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA, pelo fato de não ter uma legislação 42 

que direcione 30% deste valor ao Município de origem.  O conselheiro Pedro Pitombeira 43 

questiona se este controle de fiscalização ambiental enquadra os locais que são utilizados 44 

para exploração de argila na localidade de Pedra de Fogo. Em resposta, Jorge Trindade 45 

informa que há a fiscalização ambiental do Município e da SEMACE, explicando que 46 

quando há multas conjuntas ao órgão licenciados prevalece e explica ainda que há 47 

empreendimentos no Município que são licenciados pela SEMACE, mas que isto não 48 

impede do Município fiscalizar. O conselheiro Pedro Pitombeira questiona se algum 49 

percentual das multas emitidas pela SEMACE são direcionadas à AMA. Em resposta, 50 

Jorge Trindade informa que não. Dando continuidade a ordem do dia, o Presidente Jorge 51 

Trindade solicita que a Gerente de Parques e Áreas Verdes, Lívia Alves, inicie a 52 

apresentação dos projetos para a captação de recurso. A servidora Lívia Alves inicia a 53 

apresentação do Projeto para aquisição de material gráfico para a implementação do Plano 54 

de Arborização Urbana do Município. A conselheira da Secretaria de Ouvidoria, 55 

Controladoria e Gestão – SECOG, Luciana Rosa, informa que realizou duas solicitações 56 

à plataforma para a adoção de árvores, mas que nunca houve retorno. Em resposta, Lívia 57 

Alves informa que a plataforma anteriormente era utilizada pela empresa de consultoria 58 

contratada para a realização do Plano de Arborização, mas que há pouco tempo esta foi 59 

inserida ao site da Prefeitura Municipal, hoje sendo administrado pela AMA, e explica que 60 

durante esta transição pode ter havido alguma perda de dados para este tipo de solicitação. 61 

A mesma informa que além da solicitação de adoção e plantio de mudas pelo site da 62 

Prefeitura, existe a forma de solicitar através de ligação para a Diretoria de Parques, Jardins 63 

e Unidades de Conservação da AMA. O conselheiro Jalis Siqueira sugere haver uma 64 

maior divulgação do ponto de entrega e de trocas de mudas existente na AMA, e aumentar 65 

estes pontos no Município, afirmando que teve a necessidade de ir buscar no Horto 66 

Municipal algumas mudas, explicando ser um local consideravelmente distante e perigoso. 67 

A conselheira Luciana Rosa sugere que na plataforma do Sobral Árvores sejam 68 



acrescentadas os nomes populares das plantas, tendo em vista que uma boa parte da 69 

população não conhece as plantas pelo nome científico, como há na plataforma. Em 70 

resposta, a servidora Lívia Alves explica que isto já está em correção. Ao fim da 71 

apresentação, Lívia Alves informa que o valor do projeto apresentado é de R$ 50.000,00 72 

(cinquenta mil reais), e que este valor será distribuído entre os produtos apresentados para 73 

a produção. O conselheiro Carlos Ávila inicia a apresentação do segundo projeto para 74 

captação de recurso, sendo a readequação do portão da Unidade Fonte Olho d’Água do 75 

Pajé, esta tendo sido apresentada anteriormente, mas que houve uma mudança no projeto 76 

da fachada da Unidade.  A conselheira Luciana Maria, representante da Secretaria da 77 

Educação, questiona se haverá alguma placa de identificação. Em resposta, Carlos Ávila 78 

informa que sim, havendo também placas de sinalização. O conselheiro Pedro Pitombeira 79 

questiona sobre o cercamento dos chalés desta Unidade. Em resposta, Lívia Alves informa 80 

que já houve visitas técnicas no local para a realização de um projeto de revitalização da 81 

Unidade, e que no próximo ano este será apresentado. O Presidente do Conselho Gestor, 82 

Jorge Trindade, sugere que posteriormente os conselheiros realizem uma visita na 83 

Unidade Fontes Olho d’Água do Pajé para fins de fiscalização das deliberações aprovadas e 84 

também para conhecer o equipamento. Ao fim, o Presidente Jorge Trindade questiona se 85 

todos os conselheiros aprovam os projetos apresentados para captação de recurso, sendo o 86 

projeto para material gráfico para a implementação do Plano de Arborização, e a 87 

readequação da fachada da Unidade Olho d’ Água do Pajé. Todos os conselheiros aprovam 88 

os projetos, sugerindo incluir a placa de identificação da Unidade Olho d’Água do Pajé, 89 

inserindo a logomarca do FUNSAMS também na placa da obra. Por fim, o Presidente deu 90 

por encerrada a reunião às 15h30. Na qual eu, Amanda de Sousa Barros Dias, servidora 91 

da Agência Municipal do Meio Ambiente, lavrei a presente ata que ficará disponível para 92 

fins de leitura, análise e aprovação do Colegiado. Deliberações: 1. Projeto de produção de 93 

material gráfico para a implementação do Plano de Arborização no valor de R$ 50.000,00; 94 

2. Readequação da fachada da Unidade Olho d’Água do Pajé no valor de R$ 20.454,56. 95 
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