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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezenove, com início às 10h, 7 

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

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

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

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

Cachorródromo; III Etapa da Arborização Urbana; Campanha de Castrações de Cães e 12 

Gatos; 3. Deliberações. O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Socioambiental do 13 

Município de Sobral – FUNSAMS, Jorge Trindade, inicia a reunião agradecendo a 14 

disponibilidade de todos os conselheiros presentes e realizando a leitura da ordem do dia. 15 

Em seguida, o Presidente realiza a leitura do resumo da ata da IV Reunião Ordinária deste 16 

conselho, justificando que todos os conselheiros a receberam na íntegra por email. Sobre o 17 

horário da próxima reunião, o Presidente Jorge Trindade explica que, de acordo com o 18 

Decreto que altera o horário de funcionamento dos serviços da Prefeitura Municipal tem 19 

previsão de término para o final de fevereiro. Assim, o Presidente sugere que a próxima 20 

reunião, que acontecerá em março, seja às 10h. Todos os conselheiros acatam a sugestão. 21 

Sobre a revitalização do portão e da fachada da Fonte Olho d’ Água do Pajé, que fora 22 

deliberada na reunião anterior deste Conselho, o Presidente sugere que durante o 23 

andamento das obras, os conselheiros realizem uma visita para verificar e conhecer a 24 

Unidade. O Presidente Jorge Trindade solicita que o Assessor Técnico da Diretoria 25 

Administrativa Financeira da AMA, Sanmyo Albuquerque, inicie a apresentação do quadro 26 

demonstrativo do Fundo Socioambiental do Município. O servidor Sanmyo Albuquerque 27 

inicia a apresentação, enfatizando as respectivas receitas e despesas nos meses de dezembro 28 

e janeiro, e informa o saldo atual do Fundo, sendo de R$ 967.627,22 (Novecentos e 29 

sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais, e vinte dois centavos). Dando 30 

continuidade a ordem do dia, o Presidente Jorge Trindade solicita que a servidora Sara 31 

Caranha realize as apresentações dos projetos do cachorródromo e das castrações de cães e 32 

gatos. A servidora Sara Caranha inicia apresentação do projeto do cachorródromo, 33 

informando que este será instalado no Parque da Cidade, tendo em vista uma maior 34 



movimentação de pessoas que passeiam com seus animais. O representante da Secretaria 35 

do Urbanismo e Meio Ambiente, Rodrigo Carvalho, questiona se haverá manutenção do 36 

local. Em resposta, Sara Caranha afirma que não haverá funcionários no local, no qual a 37 

manutenção será realizada pelos tutores dos animais. O Presidente Jorge Trindade 38 

complementa, afirmando que no Parque da Cidade há jardineiros que realizam a 39 

manutenção da praça e de suas áreas verdes, podendo atuar também na manutenção do 40 

cachorródromo. A servidora Sara Caranha inicia a apresentação do projeto de castrações 41 

de cães e gatos do Município, em que afirma que os recursos apresentados serão para um 42 

período de 6 meses, sendo o projeto destinado a animais pertencentes à população de baixa 43 

renda. A Assessora Jurídica da AMA, Natália Nara, afirma que os valores apresentados 44 

estão abaixo do mercado, tendo em vista que houve uma pesquisa de mercado. A 45 

conselheira Luiza Barreto, representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 46 

Econômico, questiona se o Conselho de Medicina Veterinária demonstrou interesse em ser 47 

um parceiro mais efetivo. Em resposta, Natália Nara afirma que inicialmente não, por ser 48 

um programa novo e inovador, sendo Sobral o primeiro Município a realizar estes serviços. 49 

O conselheiro Rodrigo Carvalho questiona se há a participação dos distritos nestes 50 

cadastros. Em resposta, Sara Caranha afirma que é pouca a procura, justificando que as 51 

clínicas credenciadas, onde são realizados estes procedimentos, estão localizadas na sede do 52 

Município. O Presidente Jorge Trindade afirma que os serviços oferecidos pelo 53 

Vetmóvel, anteriormente aprovado por este Conselho, atuará mais nos Distritos. A 54 

conselheira Luiza Barreto sugere que na Política de Bem Estar Animal, possa ser pensado 55 

nos equinos, justificando uma grande ocorrência de doenças desses animais, sugerindo 56 

haver um cadastro dos mesmos. Em resposta, o Presidente Jorge Trindade afirma que 57 

posteriormente haverá uma reunião do Comitê Intersetorial de Proteção Animal, para que 58 

seja iniciado o programa de cadastro e capacitação dos carroceiros do Município. Dando 59 

continuidade à apresentação dos projetos para captação de recursos, o Presidente Jorge 60 

Trindade solicita que a Gerente de Parques e Recursos Naturais da AMA, Lívia Alves, 61 

inicie a apresentação da III Etapa da Arborização Urbana. O Presidente informa que o 62 

Município receberá recursos provenientes do empréstimo do Banco de Desenvolvimento 63 

Econômico da América Latina, onde um valor será destinado à arborização e 64 

reflorestamento, explicando que o projeto apresentado será destinado a áreas que não são 65 

contempladas pelo recurso da CAF. A servidora Luiza Barreto questiona quantas mudas 66 

serão adquiridas através do valor apresentado, em que sugere ainda apresentar uma 67 

proposta contendo o plano de trabalho do projeto de arborização com as fases de 68 



implantação, manutenção, aquisição de equipamentos, obras, quantitativos de mudas e 69 

espécies. Em resposta, Lívia Alves informa que uma média de 2.000 plantas, tendo em 70 

vista que os valores variam de acordo com os tipos e portes de cada. O Presidente 71 

questiona se a II Etapa do Projeto de Arborização finalizou, justificando que caso tenha 72 

finalizado, seja apresentada a prestação de contas na próxima reunião deste Conselho. Em 73 

resposta, Lívia Alves informa que a previsão de finalização é em abril. O conselheiro 74 

Rodrigo Carvalho questiona se há uma definição dos locais onde serão plantadas estas 75 

mudas, justificando uma parte do recurso do Prodesol ser destinado a arborização. O 76 

Presidente Jorge Trindade afirma que o recurso captado pelo Fundo para arborização, 77 

tende a atender a demanda do Município, onde afirma haver a necessidade de atender ao 78 

Plano de Arborização. O representante da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente 79 

sugere haver um alinhamento dos locais que serão contemplados pelos recursos do 80 

Prodesol e do Projeto de Arborização. O Presidente Jorge Trindade sugere que a 81 

Diretoria de Parques, Jardins e Unidades de Conservação faça um detalhamento com o 82 

local onde serão plantadas com a quantidade e as espécies, e encaminhar para os 83 

conselheiros até sexta-feira para fins de conhecimentos. O Presidente Jorge Trindade 84 

inicia as deliberações desta reunião, em que questiona se todos aprovam os projetos 85 

apresentados, sendo o Cachorródromo que será implantado no Parque da Cidade no valor 86 

de R$ 30.972,52 (Trinta mil, novecentos e setenta e dois reais, e cinquenta e dois centavos), 87 

o Projeto de Castração de Cães e Gatos, em que visa atender 100 animais mensais para o 88 

período de 6 meses, no valor de R$ 165.525,00 (Cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e 89 

vinte e cinco reais), e a III Etapa da Arborização Urbana no valor de R$ 400.000,00 90 

(Quatrocentos mil reais). Todos os conselheiros presentes aprovam os projetos 91 

apresentados. Por fim, o Presidente deu por encerrada a reunião às 11h. Na qual eu, 92 

Amanda de Sousa Barros Dias, servidora da Agência Municipal do Meio Ambiente, 93 

lavrei a presente ata que ficará disponível para fins de leitura, análise e aprovação do 94 

Colegiado. DELIBERAÇÕES: 1. Cachorródromo no valor de R$ 30.972,52 (Trinta mil, 95 

novecentos e setenta e dois reais, e cinquenta e dois centavos), o Projeto de Castração de 96 

Cães e Gatos no valor de R$ 165.525,00 (Cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e 97 

cinco reais), e a III Etapa da Arborização Urbana no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos 98 

mil reais). ENCAMINHAMENTOS: Envio para os conselheiros da planilha detalhada 99 

com local, quantidade e espécies que serão contemplados na III Etapa da Arborização 100 

Urbana. 101 
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