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 Aos trinta dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezessete, com início às 9h, na 

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

Avenida Euclides Ferreira Gomes, nº 825, realizou-se a I Reunião do Conselho 

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

Apresentação do quadro demonstrativo do FUNSAMS; 2. Apresentação dos 

encaminhamentos e deliberações do FUNSAMS; 3. Proposta de alteração do 

Regimento Interno do FUNSAMS; 4. Informes; 5. Encaminhamentos. O 

superintendente da Autarquia Municipal do Meio Ambiente, Jorge Vasconcelos 

Trindade, inicia a reunião se apresentando e solicita que todos os presentes façam 

o mesmo. Em seguida, Sr. Jorge Vasconcelos realiza a leitura da pauta da reunião 

do dia e esclarece o motivo pelo qual a primeira reunião do fundo gestor não 

aconteceu anteriormente, ressaltando algumas mudanças, como a nova gestão do 

município e o novo espaço físico da Autarquia, a ampliação dos serviços prestados 

pela AMA e a alteração do organograma da instituição. De acordo com o regimento 

do fundo gestor, o presidente realiza a nomeação da Sra. Amanda de Sousa 

Barros Dias como a Secretária Executiva do conselho. Em seguida, Sr. Jorge 

Vasconcelos afirma que será necessário a alteração do regimento interno, tendo 

em vista que houve alterações nas nomenclaturas de algumas instituições 

formadoras do fundo, e que será preciso um novo decreto para a nova composição. 

Sr. Eliano Vieira (IFCE) ressalta que há instituições que manifestaram interesse 

em participarem do Conselho de Fundo Gestor, em que é cabível a atual formação 

analisar e inserirem os interessados e cita como exemplos a Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente – SEMACE e a Companhia de Gestão de Recursos 

Hídricos do Ceará - COGERH, no qual são atuantes na área ambiental, e cita o fato 

da exclusão do Instituto Federal do Ceará do COMDEMA, no qual os mesmos 

possuem interessem em serem reinseridos, tendo em vista que entraram pelo fato 

de uma instituição ter sido excluída da formação pelo número de faltas.  Em 

resposta, Sr. Jorge Vasconcelos afirma que as convocações das reuniões do 
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COMDEMA do corrente ano são de acordo com a composição formada prevista na 

legislação de 2006 e sugere que as instituições faltosas sejam desligadas do 

conselho, e não somente os integrantes, e explica que atualmente está havendo 

uma alteração na legislação em especial sobre a composição formadora. Sr. Tiago 

Silva, técnico da AMA, sugere que seja instituído um banco de instituições reserva 

interessadas em compor o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, para quando 

necessário convocá-los. Em seguida, o presidente do Fundo Gestor realiza a leitura 

da composição e questiona sobre as alterações, e solicita a secretária executiva o 

encaminhamento de ofícios para as instituições solicitando a indicação dos 

representantes, sendo o titular e o suplente. Sr. Tiago questiona se as modificações 

que ocorrerão da composição será a nível de regimento interno. Em resposta, o 

presidente afirma que haverá um decreto nomeando os órgãos e os 

representantes. O Sr. Jorge Vasconcelos afirma que não possui interesse em fazer 

alteração das instituições que compõem o Fundo, e sugere que as reuniões 

ocorram bimestralmente nas últimas terças-feiras, sendo 25.07.17, 26.09.17 e 

28.11.17 no horário das 9 horas na sala de reuniões da Autarquia Municipal do 

Meio Ambiente. Todos os presentes concordam. Em seguida, o presidente realiza a 

leitura de um resumo realizado pelo mesmo das deliberações que ocorreram no 

ano de 2016 (dois mil e dezesseis), no qual algumas não foram executadas. Sr. 

Eliano Vieira (IFCE) afirma que não é totalmente de acordo que a verba do fundo 

seja voltada para compra de materiais internos, e sim que seja investido no 

Conselho objetivando uma maior visibilidade e uma maior expansão social, como 

em elaboração de eventos, patrocínio de palestras, visita de municípios que 

possuem o Fundo Socioambiental para um maior conhecimento, realização de 

cursos da área ambiental. Em resposta, o presidente afirma que apesar da vossa 

insatisfação, as deliberações do ano anterior ainda não foram atendidas, e 

acrescenta que pretende mudar o pensamento deste conselho em relação a como 

ser utilizado o dinheiro do Fundo Socioambiental e afirma que o valor no qual se 
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encontra é satisfatório, ressaltando que não foi utilizado durante algum tempo. Sr. 

Eliano enfatiza que o Conselho está em débito com as pessoas e instituições que 

participaram da seleção de projetos financiados pelo fundo, tendo em vista que já 

houve o edital e a divulgação do resultado final e ainda não houve a liberação da 

verba, podendo deixar uma imagem ruim de descrédito para a gestão. Sr. Jorge 

Vasconcelos afirma que nesta reunião do Conselho, será apresentado os materiais 

e recursos necessários para a Autarquia Municipal do Meio Ambiente para todo o 

ano, no qual precisará ser deliberado em uma única reunião, objetivando para as 

próximas reuniões outras deliberações. Sobre o edital dos projetos, o presidente 

afirma que anteriormente houve uma reunião com os professores Elnatan Bezerra 

e Bianca Terra da Universidade Vale do Acaraú - UVA, no qual tiveram seus 

projetos aprovados na seleção, e deu a garantia da liberação do dinheiro, e 

acrescentou que inicialmente iria ser financiado quatro dos dez projetos 

aprovados. Os projetos “O levantamento da Ictiofauna do Riacho de Bom Jesus” e 

“Recuperação da Mata Ciliar do Riacho de Bom Jesus”, da UVA, respectivamente no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), serão os 

primeiros. Sr. Jorge afirma que a AMA não possui um modelo de convênio, 

somente o convênio de cooperação técnica com a UVA, no qual é preciso elaborar 

um convênio específico pra cada projeto, e acrescenta que a assessoria jurídica e a 

diretoria administrativa financeira desta Autarquia estão trabalhando 

conjuntamente na elaboração desse convênio. O presidente relata que após passar 

a parte burocrática do início da liberação do dinheiro, irá dar continuidade ao 

financiamento de mais dois projetos que são “Reciclasol” da AGAMSOL (Associação 

de agentes ambientais de sobral leste), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

e “Sistema de bioágua familiar: reuso de água cinza doméstica para a produção de 

alimentos na agricultura familiar no semiárido rural do Município de Sobral”.  Sr. 

Eliano Vieira sugere que seja feito um comunicado para as pessoas no qual 

tiveram seus projetos aprovados, com a finalidade de justificar a demora de algum 
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tipo de manifestação sobre o financiamento e explicar quais os critérios utilizados 

para a ordem da liberação do dinheiro do fundo. Sobre as deliberações do ano 

anterior, Sr. Jorge fala dos pagamentos da contabilidade da AMA e do Fundo 

Socioambiental do Município que serão pagos pelo dinheiro do fundo, no qual 

neste ano houve um pagamento de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

referente a dezembro do ano passado, e explica que nesse ano ainda não houve o 

pagamento do escritório de contabilidade, tendo em vista que está havendo um 

processo licitatório para haver a contratação de um novo escritório contábil. O 

presidente enfatiza que irá realizar a prestação de conta em todas as reuniões do 

Conselho Gestor e sugere a criação de um quadro demonstrativo para o semestre 

com a finalidade de ser publicado no Impresso Oficial do Município, no qual indica 

a elaboração do quadro demonstrativo para o diretor administrativo financeiro da 

AMA, Sr. Carlos Ávila e a publicação no IOM de responsabilidade da Sra. Amanda 

Dias. Dando continuidade a leitura das deliberações do ano anterior, Sr. Jorge 

Vasconcelos afirma que já foi iniciado o processo licitatório para aquisição de 

veículo 4x4 e que em torno de um período de 2 (dois) meses será possível a 

compra. Em seguida, o presidente fala da proposta de reforma da casa da Pedra da 

Andorinha no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil), da instalação da cerca 

externa na reserva da Pedra da Andorinha no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois 

mil reais) e a implantação de um poço profundo na Unidade de Conservação da 

Pedra da Andorinha no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), afirmando que 

essas propostas deverão ser pensadas por serem de altos valores, e ressalta que o 

processo licitatório da instalação da cerca externa e a perfuração do poço profundo 

já estão em andamento. Sr. Jorge afirma que a reforma da casa da Pedra da 

Andorinha será colocado em espera, no qual não possui muita importância no 

momento. Sobre a perfuração do poço, o presidente afirma que não estava previsto 

no orçamento inicial o estudo para a realização da perfuração, sendo preciso 

profissionais para a realização do levantamento das informações necessárias no 
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local, podendo acarretar no atraso da licitação. Em relação a compra de livros 

técnicos para estudo, o presidente não acha viável colocar como prioridade, tendo 

em vista que atualmente há muitas informações em internet. Sr. Jorge 

Vasconcelos afirma que a alteração do regimento interno, no qual foi deliberada 

em novembro do ano passado, acontecerá na próxima reunião em que trará aos 

conselheiros uma proposta de alteração. O presidente informa aos presentes o 

quadro demonstrativo do fundo, em que em janeiro deste ano havia um valor 

aproximado de R$ 821.000,00 (oitocentos e vinte e um mil reais), e que de crédito 

gerou um valor aproximado de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais), 

em que atualmente na conta há um valor de R$ 1.154.922,33 (um milhão, cento e 

cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois e trinta e três centavos). O 

presidente explica que esse valor gerado de crédito corresponde aos 10% (dez por 

cento) das licenças ambientais concedidas pela AMA e a compensação financeira 

da extração mineral do município, em que é um recurso mensal proveniente do 

governo federal.  Sr. Jorge Vasconcelos reafirma que o gasto realizado neste ano 

foi do pagamento a empresa de contabilidade da Autarquia do Meio Ambiente e do 

FUNSAMS, e acrescenta que haverá um aumento para a perfuração do poço, 

ressaltando o pagamento dos estudos para a realização deste serviço. Sr. Eliano 

Vieira afirma que há pouco tempo a diretoria financeira do IFCE realizou uma 

licitação de perfuração de um poço, e sugere deixar disponível para o diretor 

administrativo da AMA o modelo de descrição licitatório para ter uma melhor 

referência.  Sobre os materiais permanentes, o presidente realiza a previsão das 

aquisições para a Autarquia Municipal do Meio Ambiente, em que inclui 10 (dez) 

computadores, em um valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, 

totalizando no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Sr. Carlos Ávila afirma 

que essa lista de aquisição já está em processo de adesão da prefeitura com intuito 

da redução do preço. Dando continuidade, Sr. Jorge Vasconcelos fala da instalação 

de uma central telefônica para a Autarquia, no valor de R$ 885,00 (oitocentos e 
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oitenta e cinco reais), da compra de 7 (sete) aparelhos telefônicos no valor de R$ 

65,00 (sessenta e cinco reais), totalizando R$455,00 (quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais), e a aquisição de um terminal inteligente no valor de R$ 355,00 

(trezentos e cinquenta e cinco reais) finalizando em um valor aproximado de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais). O presidente afirma que as primeiras 

providências do Fundo Gestor será o pagamento dos quatro projetos falados 

anteriormente. Sra. Maria Betânia (CEAT) pergunta qual será a média de tempo 

de conclusão desses projetos para poder ser iniciado os outros seis. Em resposta, 

Sr. Jorge fala que será realizado um cronograma juntamente com a Universidade 

Vale do Acaraú, em que os professores deverão mostrar uma perspectiva do tempo 

médio para a conclusão, e acrescenta que de acordo com o edital, o pagamento 

poderá ser realizado em duas parcelas, no qual após o pagamento da primeira 

parcela os professores terão que apresentar um cronograma físico financeiro com 

as despesas, objetivando uma prestação de contas, para em seguida haver o 

pagamento da segunda parcela, podendo ser em média de 60 (sessenta) dias, 

sendo necessário de um convênio e contrato. Sr. Eliano Vieira questiona se esses 

materiais permanentes serão adquiridos de imediato ou é apenas um 

planejamento. Em resposta, Sr. Jorge Vasconcelos afirma que está deliberando o 

que é de importância para a estrutura da Autarquia e o que já estava em 

andamento, e acrescenta que juntamente com os demais conselheiros quer 

deliberar para a AMA a compra de: 4 (quatro) aparelhos de ar condicionados de 

12.000 BTU/s, sendo cada um no valor aproximado de R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), totalizando em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); 3 (três) 

aparelhos de ar condicionados de 18.000 BTU/s, sendo cada um no valor de R$ 

2.300,00 (mil e trezentos reais), totalizando em R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos 

reais), finalizando para a compra de ar condicionados um valor aproximado de R$ 

13.700,00 (treze mil e setecentos reais), explicando que tudo que havia sido 

deliberado não foi comprado apenas o material de expediente e que estes 
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materiais permanentes são importantes para a estrutura da AMA. Sr. Jorge dá 

continuidade a leitura de materiais permanentes incluindo a compra de uma 

motocicleta 150 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), justificando que houve 

um aumento significativo das demandas de serviço, sendo que a Autarquia possui 

2 (dois) carros alugados, sendo um pela Secretaria de Urbanismo e o outro pela 

Secretaria de Gestão do Município, enfatizando que recebe algumas cobranças 

pelas secretarias e em acréscimo fala de todos os serviços da Autarquia Municipal 

do Meio Ambiente em que são utilizados os veículos. O presidente afirma que 

quando chegou à AMA, já havia uma motocicleta a serviço, porém a instituição não 

possuía recurso para manter, sendo os próprios funcionários que custeava, e 

afirma que atualmente há um cartão da prefeitura pra custear o combustível da 

motocicleta e que hoje é usado por um funcionário da AMA em que possui a função 

de acompanhar os serviços de poda e manutenção das áreas verdes das praças. Sr. 

Jorge Vasconcelos fala do Banco de Mudas de Sobral, no qual atualmente é de 

responsabilidade da Autarquia, em que haverá uma mudança de espaço físico e a 

previsão da inauguração será dia 21 de setembro do corrente ano, em que sugere 

uma visita dos conselheiros no novo local no qual posteriormente o dinheiro do 

fundo poderá ser usado para aquisição de mudas, citando como exemplo. Dando 

continuidade a leitura das compras de materiais permanentes, Sr. Jorge 

Vasconcelos acrescenta a compra de 4 (quatro) notebooks, no valor aproximado 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, totalizando em R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2 

(duas) impressoras a laser, em um valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais) cada, totalizando em R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), justificando 

que no setor de licenciamento e fiscalização, em média são emitidos cinquenta 

licenças semanalmente, no qual requer uma impressão de qualidade. Sr. Eliano 

sugere que seja comprado impressoras multifuncionais, tendo em vista que a 

manutenção de uma impressora a laser é de alto valor. Sobre a compra do tipo da 

impressora, o presidente afirma que posteriormente, irá reavaliar juntamente com 
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um funcionário que entende desse tipo de produto. Sr. Jorge continua a leitura da 

lista de compras, incluindo a cerca frontal e cerca da lateral da Unidade da Pedra 

da Andorinha, tendo em vista que há a entrada de muitos animais para evitar a 

invasão, no qual ainda não possui um orçamento definido; e a continuação dos 

serviços contábeis para o serviço do corrente ano. Sr. Eliano Vieira sugere a 

compra de 2 (dois) aparelhos de data-show com entrada HDMI e 1 (uma) tela de 

projeção. Em acréscimo, o representante do IFCE, sugere que em todos os veículos 

adquiridos pelo Fundo Gestor sejam adesivados com a logomarca do Fundo Gestor, 

objetivando uma maior visibilidade para a sociedade; a aquisição de baner de 

identificação do fundo para serem usados em eventos e uma identificação visual. A 

Sra. Maria Betânia sugere que seja enviado um ofício para a Assessoria de 

Comunicação da prefeitura de Sobral solicitando materiais de divulgação do Fundo 

Socioambiental. Sr. Eliano Vieira sugere que seja criado um grupo do whatsapp 

para uma melhor socialização, e em acréscimo Sr. Jorge Vasconcelos sugere haver 

regras no grupo. Como sugestão, o representante do IFCE fala da realização de 

palestras pelas pessoas que terão seus projetos custeados pelo FUNSAMS com a 

finalidade de haver uma divulgação dos seus trabalhos e do Fundo Socioambiental. 

O presidente sugere que no mês de junho, considerado o Junho Ambiental, seja 

realizado um evento para a assinatura dos convênios de financiamento dos 

projetos aprovados da Universidade Estadual Vale do Acaraú e a realização de uma 

apresentação dos mesmos, objetivando uma divulgação do Fundo e dos trabalhos 

que serão realizados.  Sra. Maria Betânia sugere que seja realizado cursos e 

capacitações para os conselheiros, em acréscimo Sr. Eliano afirma que 

anteriormente havia sugerido a antiga secretária executiva a localização de cidades 

em que haja uma quantidade populacional similar ao de Sobral no qual possuem o 

Conselho Gestor do Fundo Socioambiental, para que os conselheiros pudessem ir 

realizar uma visita para um maior conhecimento, objetivando uma maior expansão 

do conselho, e acrescenta que o FUNSAMS precisa de um maior planejamento para 
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ações voltados ao município, e não somente para custeamento de materiais. Em 

resposta, o presidente afirma que nos próximos dias terá uma reunião com o 

prefeito Ivo Gomes e o Secretário do Estado Artur Bruno, no qual irá sugerir a 

capacitação dos conselheiros do COMDEMA e do FUNSAMS. O Sr. Daniel Nogueira 

(ACIS) afirma que o conselho possui um papel educativo e sugere a criação de 

cartilhas educativas para o público infantil e a realização de apresentações para 

um maior aprendizado em escolas municipais e estaduais. Sobre a Unidade de 

Conservação da Pedra da Andorinha, Sr. Daniel questiona se seria viável a 

instalação de restaurantes na unidade e seria possível a cobrança de uma taxa para 

entrada, objetivando que a mesma seja autossustentável. Em resposta, Sr. Jorge 

afirma que é necessário a criação de um Plano de Manejo para a Pedra da 

Andorinha, no qual já está sendo pensado, e que não havia pensado em um 

restaurante, somente em uma taxa de entrada, tendo em vista que o local é um 

refúgio de andorinhas e possui uma proteção integral. O presidente solicita a 

secretária executiva um levantamento de municípios de todo o país em que 

possuam o Fundo Gestor Socioambiental atuante para que posteriormente seja 

realizada alguma visita para um maior conhecimento, e a formulação de uma 

capacitação para os conselheiros. Sr. Jorge Vasconcelos ressalta que os veículos 

adquiridos pelo FUNSAMS serão adesivados indicando o meio pelo qual foi 

realizada a compra, e acrescenta que na próxima reunião trará um projeto de 

alteração da lei.  ENCAMINHAMENTOS: 1) Envio da ata desta reunião para os 

conselheiros; 2) Envio do calendário das reuniões do corrente ano para os 

conselheiros; 3) Criação do grupo do whatsapp; 4) Comunicado para as 

instituições dos projetos aprovados sobre o cronograma das atividades; 5) 

Formalização da criação da logomarca; 6) Envio de ofício solicitando as indicações 

do titular e suplente das instituições; 7) Envio do regimento interno para os 

conselheiros; 8) Envio da programação da semana do meio ambiente. 

DELIBERAÇÔES: 1) Compra de: 7 (sete) aparelhos de ar condicionados; 1 (uma) 
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motocicleta 150 cilindradas; 4 (quatro) notebooks; 2 (duas) impressoras; 2 (dois) 

datas-show; 1 (uma) tela de projeção; Materiais de divulgação. Por fim, o 

presidente deu por encerrada a reunião às 11h. Na qual eu, Amanda de Sousa 

Barros Dias, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que ficará disponível para 

fins de leitura, análise e aprovação do Colegiado. 


