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ATA DA III REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO SOCIOAMBIENTAL 4 

DO MUNICÍPIO - FUNSAMS - 2017 5 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezessete, com início às 9h, 6 

na sala de reuniões da Agência Municipal do Meio Ambiente – AMA, localizado na 7 

Avenida Euclides Ferreira Gomes, nº 825, realizou-se a III Reunião do Conselho Gestor 8 

do Fundo Socioambiental do Município - FUNSAMS e teve como pauta: 1. Apresentação 9 

do quadro demonstrativo do FUNSAMS; 2. Apresentação de projetos para captação de 10 

recursos do FUNSAMS (Armadilhas fotográficas, Brigada Municipal de Incêndios); 3. 11 

Informes; 4. Encaminhamentos. O superintendente da Agência Municipal do Meio 12 

Ambiente, Jorge Vasconcelos Trindade, inicia a reunião agradecendo a presença de 13 

todos, e afirma que a convocação para esta reunião foi publicada no Diário Oficial do 14 

Município – DOM juntamente com a publicação da ata referente à reunião anterior. O 15 

presidente realiza a leitura da pauta desta reunião, e em seguida inicia a leitura do resumo da 16 

ata da reunião anterior, afirmando que todos os conselheiros haviam recebido por email. 17 

Iniciando a primeira pauta do dia, Jorge Trindade afirma que o quadro demonstrativo do 18 

FUNSAMS é publicado semestralmente no DOM, porém foi acordado em outro momento 19 

com os conselheiros que nas reuniões ordinárias seria apresentado um quadro 20 

demonstrativo menos detalhado para um melhor acompanhamento dos recursos do 21 

Fundo. Em seguida, o presidente solicita que o conselheiro suplente da Agência Municipal 22 

do Meio Ambiente – AMA, Carlos Ávila, realize esta apresentação. Carlos Ávila afirma 23 

que nos últimos dois meses houve duas despesas, sendo referente a compra de uma CPU 24 

para a recepção da AMA, no valor de R$ 1.695,00 (Um mil, seiscentos e noventa e cinco 25 

reais) e  R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente às taxas de manutenção bancária. Em 26 

acréscimo, o conselheiro suplente da AMA afirma que atualmente o saldo do Fundo 27 

Socioambiental do Município é de R$ 1.309.735,09 (Um milhão, trezentos e nove mil, 28 

setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos), havendo nesse período um crédito de R$ 29 

81.402,11 (Oitenta e um mil, quatrocentos e dois reais, e onze centavos), sendo oriundos 30 

dos 10% das taxas das licenças emitidas pela Agência e por compensações financeiras. 31 

Carlos Ávila explica que as despesas que foram deliberadas pelo Conselho Gestor em 32 



outras reuniões, se encontram nos processos licitatórios, justificando a quantia do saldo do 33 

Fundo e a pouca utilização dos recursos. Sobre o andamento das licitações, Carlos Ávila 34 

afirma que o processo licitatório da cerca da Pedra da Andorinha foi finalizado, faltando 35 

alguns documentos da empresa vencedora para a assinatura da ordem de serviço para 36 

poder iniciar os trabalhos. Jorge Trindade sugere que após o início da construção da cerca 37 

ou quando finalizada, o Conselho Gestor do FUNSAMS realize uma visita no local. O 38 

Presidente afirma que o Diretor de Parques, Jardins e Unidades de Conservação, Bruno 39 

Ary, terá uma reunião com o Prefeito às 11h e solicita que o mesmo explique sobre a 40 

construção desta cerca na Pedra da Andorinha, sugerindo a realização de um convite para 41 

uma visita para conhecimento. O conselheiro representante do Instituto Federal do Ceará - 42 

IFCE, Eliano Vieira, sugere que a visita do Conselho Gestor seja realizada no fim da 43 

construção juntamente com a presença do Prefeito, para que o mesmo tome conhecimento 44 

deste Conselho. Sobre as placas de identificação da Pedra da Andorinha, Carlos Ávila 45 

sugere haver a logomarca do FUNSAMS, tendo em vista que fora o financiador da cerca de 46 

proteção. Bruno Ary afirma que durante as obras, a diretoria responsável irá fiscalizar o 47 

andamento e o serviço, juntamente com a Secretaria de Obras. Com isso, o conselheiro 48 

Eliano Vieira sugere que sejam enviadas fotos para o grupo do whatsapp do FUNSAMS 49 

para acompanhamento da obra. Dando continuidade aos processos licitatórios, Carlos 50 

Ávila afirma de no dia 6 de outubro haverá uma licitação de alguns equipamentos que 51 

foram deliberados pelo Conselho, como exemplo os aparelhos de ar condicionado. Sobre a 52 

licitação do veículo 4x4, Carlos afirma que ainda não foi marcado. O conselheiro suplente 53 

da AMA sugere para análise do Conselho a contemplação das compras de plantas para o 54 

serviço de plantio do Município. Em resposta, Jorge Trindade afirma que seja realizado 55 

um projeto específico para uma rua ou praça, e posteriormente apresentado ao Conselho 56 

Gestor do Fundo. Bruno Ary sugere que o Fundo contemple, por exemplo, o 57 

reflorestamento das margens do Rio Acaraú ou a nascente da APA Serra do Rosário, no 58 

qual são totalmente ambientais. Em resposta, Jorge Trindade afirma que são ótimas 59 

iniciativas, porém deva ser algo visível para a sociedade. O conselheiro Eliano Vieira 60 

afirma que possui uma preocupação de como o dinheiro investido retornará para a 61 

sociedade, afirmando ser necessário a elaboração de um projeto, e apresentado e analisado 62 

pelos conselheiros, em que justifica que o FUNSAMS é fiscalizado e não serve apenas para 63 

pagar contas de prefeitura, afirmando ainda que há 10 projetos aprovados no ano passado, 64 

que não tiveram os recursos necessários. O conselheiro Daniel Nogueira, representando a 65 

Associação dos Comerciários e Indústrias de Sobral - ACIS, questiona o que seria 66 



necessário para agilizar as aquisições pendentes desde ano passado para poder obter o saldo 67 

real desse valor e pensar nos novos projetos. Em resposta, Carlos Ávila afirma que houve 68 

uma reunião anteriormente com o Prefeito e com a comissão de licitação tendo sido 69 

acelerados vários processos. Em acréscimo, Jorge Trindade afirma que todos os contratos 70 

que haviam na gestão anterior foram finalizados no dia 31 de dezembro do ano passado, 71 

sendo assim todos os processos licitatórios da Prefeitura iniciaram-se em janeiro, porém 72 

não havia a formação da comissão desta nova gestão, e consequentemente houve acúmulo 73 

de contratos e processos, e o Prefeito preocupado com a situação das questões ambientais 74 

do Município convocou uma reunião com a AMA e a comissão de licitação com o intuito 75 

de dar celeridade nos processos.  O Presidente explica ainda que nesta nova gestão, a 76 

Assessoria Jurídica do Gabinete entende que os contratos devam durar 12 meses e não 77 

finalizar no fim do exercício, justificando o acúmulo de processos no início do ano. Daniel 78 

Nogueira afirma ter pensado que a Agência Municipal do Meio Ambiente era uma 79 

instituição independente. Em resposta, Jorge Trindade afirma que a fase interna da 80 

licitação é feita pela AMA e a fase externa é realizada pela Comissão de Licitação. Em 81 

relação às compras das plantas através do Fundo, Bruno Ary solicita a opinião dos 82 

conselheiros sobre a aquisição das Coleções Botânicas do Jardim Botânico, justificando que 83 

não serão inseridas no paisagismo do Município. Em resposta, Eliano Vieira afirma que é 84 

interessante, podendo ser uma coleção itinerante nas escolas e instituições, mostrando para 85 

a sociedade o retorno que está havendo, e acrescenta que nos projetos deva constar como 86 

será apresentado para a população juntamente com um breve cronograma e os materiais 87 

que poderão ser utilizados para um retorno social. Bruno Ary explica que o Jardim 88 

Botânico do Semi – Árido será construído no horto do Ibama, localizado na Vila União, 89 

com a parceria de uma Instituição Privada através de um Termo de Ajustamento de 90 

Conduta - TAC, no qual é um território do Ocupa Sobral e Ceará Pacífico, para fins de 91 

melhoria daquela área, em que haverá vários tipos de coleção botânica e lagos, que será 92 

aberto ao público e para pesquisa. O Diretor do setor de Parques e Áreas Verdes afirma 93 

que estará viajando com o Prefeito para São Paulo, para acompanhá-lo em uma reunião 94 

sobre Energias Renováveis e realizarão uma visita ao Jardim Botânico Plantarum, onde irão 95 

discutir juntamente com os especialistas como se dará a formação do Jardim Botânico do 96 

Semi - Árido de Sobral. A conselheira Anabelle Conceição, representante da Secretaria da 97 

Educação, questiona a previsão de inauguração do Jardim Botânico. Em resposta, Bruno 98 

Ary afirma que o projeto está em andamento, porém um Jardim Botânico não possui 99 

conclusão, sendo um projeto que é construído por longos períodos, mas afirma ainda que 100 



no segundo semestre do próximo ano estará aberto ao público. Eliano Vieira sugere que 101 

seja produzido um modelo de projeto para ser encaminhado aos interessados, com a 102 

finalidade de auxiliar os demais na produção e durante a análise. O Presidente inicia a 103 

segunda pauta do dia, a apresentação dos projetos, no qual um deles fora comentado na 104 

reunião anterior, e com isso solicita que o Diretor Bruno Ary realize a apresentação do 105 

projeto das Armadilhas Fotográficas. Ao fim, o conselheiro Daniel Nogueira afirma que é 106 

indiscutível a aquisição destes materiais, e questiona se é possível realizar este projeto. Em 107 

resposta, Bruno Ary afirma que sim e explica que há uma diretoria de Unidades de 108 

Conservação no qual atuará neste projeto e haverá também as instituições parceiras. O 109 

representante do IFCE sugere que no projeto haja um ponto sobre quais materiais poderão 110 

ser produzidos a partir das imagens que serão coletadas, e também haja um cronograma de 111 

como estas imagens poderão ser expostas para a sociedade, podendo dar visibilidade ao 112 

Fundo Socioambiental e a Unidade de Conservação Pedra da Andorinha. Em resposta, 113 

Bruno Ary afirma que é difícil poder realizar um cronograma antes de ter as imagens, 114 

justificando que os projetos que serão realizados irão surgir a partir do que for coletado na 115 

Unidade. A Gerente de Parques e Áreas Verdes, Lívia Alves, afirma que no trabalho não 116 

consta as metodologias e os resultados, justificando que espera sugestões dos conselheiros 117 

para a construção. O diretor Bruno Ary afirma que as sugestões serão adicionadas aos 118 

projetos. Antes de iniciar a apresentação do projeto sobre a Brigada de Incêndio, Jorge 119 

Trindade explica qual a motivação para esta criação, principalmente neste período de seca, 120 

e afirma que esta brigada terá a atuação direta, principalmente nas Unidades de 121 

Conservação do Município, e em seguida solicita ao Diretor Bruno Ary realizar a 122 

apresentação sobre este projeto. O conselheiro Daniel Nogueira questiona se há tempo 123 

para a aquisição destes materiais e a formação dos brigadistas até o fim do mês de outubro. 124 

O Diretor Administrativo-Financeiro, Carlos Ávila, acredita não ser possível, mas afirma 125 

que iniciará os processos licitatórios para a aquisição. O Presidente afirma que para o curso 126 

de reciclagem dos 20 brigadistas é necessário apenas 8 horas de capacitação, mas que é 127 

necessário haver os materiais, fardamentos e EPIs. O diretor Bruno Ary afirma que haverá 128 

o Encontro de Arborização Urbana em João Pessoa nos dias 15 a 18 de outubro deste ano, 129 

no qual a diretoria responsável pela arborização do Município demonstra interesse em 130 

participar deste evento, justificando estar havendo a construção do Plano de Arborização 131 

do Município. O Presidente sugere deixar as deliberações para o fim desta reunião. O 132 

conselheiro Eliano Vieira afirma que é importante o Fundo custear a participação dos 133 

servidores neste congresso, tendo em vista que haverá um retorno para a sociedade. Jorge 134 



Trindade afirma que irá apresentar outros projetos, no qual já foram deliberadas 135 

anteriormente em outras reuniões, principalmente as do ano passado, que agora estão 136 

sendo verificados valores. Sobre a realização dos cursos custeados pelo FUNSAMS, o qual 137 

foram aprovados no ano passado, o Presidente afirma que não é possível realizar 138 

orçamentos, mas que trouxe propostas de temáticas para os cursos, no qual terão que 139 

priorizar duas destas sugestões para a realização imediata. Os conselheiros decidem para a 140 

realização dos cursos de Gestão de Conselhos Gestores e o de Direito Ambiental e 141 

Legislação Ambiental. O Diretor Bruno Ary afirma que seria interessante realizar o curso 142 

de Design em Permacultura para a sociedade e técnicos da área. O conselheiro Eliano 143 

Vieira afirma que os conselheiros que compõem o Conselho Gestor do Fundo devam ser 144 

incentivados a participar das reuniões, justificando que todos possuem seus compromissos 145 

e trabalhos, mas que tiram seu tempo para contribuir neste Conselho e não recebem 146 

nenhum tipo de retorno para agregar os conselheiros. O conselheiro Daniel Nogueira 147 

afirma que recentemente participou de uma reunião juntamente com o Batalhão Municipal 148 

de Policia Ambiental, no qual foi relatado que o maior índice de chamamentos é 149 

relacionado com as denúncias de poluição sonora. Com isso, o representante da Associação 150 

Comercial e Industrial de Sobral sugere que algumas entidades parceiras sejam capacitadas 151 

e realizem campanhas e trabalhos de conscientização, com a finalidade de haver a 152 

diminuição dessas chamadas. Jorge Trindade afirma que o total da carga horária dos 153 

cursos sugeridos é de 300 horas/aula e questiona ao Diretor Administrativo Financeiro 154 

qual seria a forma mais econômica e menos burocrática, sendo a contratação de uma 155 

empresa para realizar todos estes cursos e elaborar um cronograma ou promover cursos de 156 

forma aleatória. Em resposta, Carlos Ávila sugere realizar um chamamento público para as 157 

instituições e empresas que se adequam a estas temáticas e posteriormente analisar a forma 158 

mais viável. O Diretor de Licenciamento e Fiscalização da AMA, Tiago Bezerra, justifica 159 

a escolha destas temáticas dos cursos, afirmando que foi conversado anteriormente com 160 

outras pessoas e que os técnicos da AMA e de outras instituições precisam se qualificar 161 

nestas áreas e afirma que há uma demanda em nível de Estado em descentralizar os 162 

processos de licenciamento e fiscalização, dando a autonomia a outras instituições. Em 163 

seguida Tiago Bezerra explica a relação das temáticas sugeridas. O Presidente afirma que 164 

realizará uma apresentação dos orçamentos sobre a nova mobília da AMA, no qual fora 165 

deliberada pelo Conselho anteriormente. Com isso, Jorge Trindade afirma da necessidade 166 

desta mobília, justificando a mudança e reestruturação desta Agência. O Conselheiro 167 

Eliano Vieira sugere que a mesa de reuniões possua tomadas de energia no centro da 168 



mesa, para uma melhor comodidade. Iniciando os informes, o Presidente afirma que os 169 

projetos de leis referentes a transformação da AMA para Agência com sua reestruturação e 170 

a da criação da Política de Bem Estar Animal se encontram na Câmara Municipal, que nos 171 

próximos dias serão votados. Sobre a alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas, 172 

o Presidente afirma que já aconteceram todos os processos e que falta apenas a publicação 173 

do Diário Oficial do Município – DOM, sendo posteriormente possível haver a liberação 174 

da verba para financiar os projetos aprovados no ano passado. O representante do IFCE 175 

sugere que ao finalizar os processos, seja enviado um comunicado aos autores dos projetos 176 

definindo um prazo para a liberação dos recursos. Em resposta, Jorge Trindade aprova e 177 

afirma que anteriormente foi enviado um comunicado para os responsáveis dos projetos, 178 

justificando o atraso da liberação do recurso, como sugerido pelo Conselho. Sobre a 179 

alteração do decreto do FUNSAMS, o Presidente afirma que foi encaminhado para a 180 

Procuradoria Geral do Município e posteriormente seguiu para a Assessoria Jurídica do 181 

Gabinete, no qual estão realizando algumas alterações, sendo acompanhado pela 182 

Procuradora Jurídica da AMA. Dentre as alterações, Jorge Trindade cita a inclusão de um 183 

Presidente e um tesoureiro no Fundo e da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – 184 

SEUMA na composição. Sobre a logomarca, o Presidente afirma que o setor de 185 

Comunicação do Gabinete já a finalizou, faltando apenas ser apresentado ao Prefeito, e 186 

caso seja aprovado será produzido o vídeo institucional. Sobre a ida custeada pelo fundo ao 187 

Encontro de Arborização Urbana que acontecerá em João Pessoa, o Presidente afirma que 188 

possui o interesse em encaminhar o Diretor do setor de Parques, Jardins e Unidades de 189 

Conservação desta Agência, o engenheiro agrônomo e algum conselheiro, sugerindo o 190 

representante do IFCE, Eliano Vieira. Em resposta, o conselheiro Eliano Vieira afirma 191 

que nesta data estará em outro compromisso, e não poderá comparecer a este evento, e 192 

sugere ir em seu lugar a Gerente de Parques, Lívia Alves, justificando seu empenho nas 193 

questões ambientais e por estar relacionada ao seu setor. Jorge Trindade aprova e afirma 194 

que posteriormente os servidores que forem, deverão apresentar um relatório na próxima 195 

reunião deste Conselho para fins de disseminação dos conhecimentos. 196 

DELIBERAÇÕES: 1. Aprovação do projeto das Armadilhas Fotográficas; 2. Aprovação 197 

do projeto da Brigada Municipal de Incêndio; 3. Aprovação dos cursos de capacitação; 4. 198 

Aprovação da compra da mobília para AMA; 5. Aprovação do custeamos de três servidores 199 

para o Encontro de Arborização Urbana em João Pessoa. ENCAMINHAMENTOS: 1. 200 

Ata da III Reunião Ordinária; 2. Projetos aprovados. Por fim, o Presidente deu por 201 

encerrada a reunião às 11h. Na qual eu, Amanda de Sousa Barros Dias, Secretária 202 



Executiva, lavrei a presente ata que ficará disponível para fins de leitura, análise e 203 

aprovação do Colegiado. 204 
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