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ATA DA V REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO 4 

MUNICÍPIO DE SOBRAL - FUNSAMS - 2018 5 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezoito, com início às 9h, na 6 

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

Euclides Ferreira Gomes, nº 825, realizou-se a V Reunião do Conselho Gestor do Fundo 8 

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

quadro demonstrativo do FUNSAMS; 2. Apresentação da Diretoria de Licenciamento e 10 

Fiscalização da AMA; 3. Apresentação do Cercamento Lateral da REVIS Pedra da 11 

Andorinha; 4. Informes. O Presidente, Jorge Vasconcelos Trindade, inicia a reunião 12 

agradecendo a presença de todos, e em seguida realiza a leitura do resumo da ata da IV 13 

Reunião do Conselho Gestor do Fundo Socioambiental do Município para fins de 14 

aprovação, em que vos lembram de que todos os conselheiros receberam a ata na íntegra 15 

por email. Ao fim, não havendo sugestões e questionamentos, a ata é aprovada. O 16 

Presidente explica que as contribuições realizadas pelos conselheiros nas reuniões 17 

anteriores estão sendo levadas em consideração, em que cita a sugestão do conselheiro 18 

Eliano Vieira referente a realização de convites aos diversos setores da Prefeitura Municipal 19 

para serem feitas apresentações dos serviços prestados para maiores conhecimentos deste 20 

Conselho. Diante disso, o Presidente afirma que o Diretor de Licenciamento e Fiscalização 21 

da AMA, Tiago Bezerra, fora convidado a realizar, nesta reunião, uma apresentação sobre 22 

os serviços desta Diretoria e suas competências. O conselheiro Pedro Pitombeira, 23 

representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico – STDE, afirma 24 

que através da ata da reunião anterior, tomou conhecimento sobre os problemas que este 25 

Conselho está tendo sobre a liberação dos recursos dos projetos aprovados na gestão 26 

anterior. O Presidente Jorge Trindade afirma que o edital para seleção destes projetos 27 

fora questionado pela Assessoria Jurídica do Gabinete, tendo sido observadas 28 

inconsistências no edital e com isso recomendaram uma suspensão deste edital. O 29 

Presidente afirma ainda que a Procuradoria Jurídica da AMA está trabalhando para que haja 30 

alguma solução para a liberação dos recursos, em que prioritariamente, quando possível, 31 

serão financiados os projetos que possuem maior relevância ao Município. O Diretor 32 

Administrativo Financeiro da AMA, Carlos Ávila, afirma que esteve reunido com a 33 



Assessoria Jurídica da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal e com a Procuradoria 34 

Jurídica da AMA, em que foram discutidos possíveis problemas que esta Gestão pode 35 

enfrentar futuramente, devido a falhas no edital de convocação realizada pela Gestão 36 

anterior. O Presidente realiza a leitura da ordem do dia, em que explica que no ofício de 37 

convocação não constou, mas nesta reunião será apresentado o projeto de aquisição de um 38 

veículo específico para a Gerência de Bem Estar Animal da AMA. Iniciando a pauta do dia, 39 

o Presidente Jorge Trindade solicita que o Diretor e Conselheiro Carlos Ávila apresente o 40 

Quadro Demonstrativo atualizado do FUNSAMS. O conselheiro Carlos Ávila afirma que 41 

atualmente o Fundo Socioambiental possui R$ 1.388.223,63 (Um milhão, trezentos e 42 

oitenta e oito mil, e duzentos e vinte e três reais, e sessenta e três centavos), explicando que, 43 

da última reunião a hoje, houve uma receita de R$ 38.620,46 (Trinta e oito mil, seiscentos e 44 

vinte reais, e quarenta e seis centavos) e uma despesa de R$ 91.648,26 (Noventa e um mil, 45 

seiscentos e quarenta e oito reais, e vinte e seis centavos) referente a uma parte do 46 

pagamento dos plantios do projeto de arborização aprovado por este colegiado. O 47 

conselheiro Eliano Vieira, representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e 48 

Tecnologia do Ceará – IFCE, afirma que nestes plantios não estão havendo indicativos do 49 

FUNSAMS, tendo em vista que estão sendo financiadas por este Fundo. Eliano Vieira 50 

afirma ainda que quando houve a apresentação do Projeto de Arborização, os conselheiros 51 

recomendaram à Diretoria de Parque e Jardins a realização de confecções de placas 52 

indicativas e divulgações dos plantios relacionadas com o Fundo nas mídias sociais. Em 53 

acréscimo, o conselheiro Pedro Pitombeira afirma que é necessário haver uma visibilidade 54 

do Fundo Socioambiental. A Gerente de Parques e Recursos Naturais da AMA, Lívia 55 

Alves, informa que as notas de divulgação dos plantios foram enviadas a assessoria de 56 

comunicação do Gabinete para que sejam postadas nas mídias, em que nos próximos dias 57 

deverão ser publicadas. O conselheiro Eliano Vieira afirma que estas divulgações são 58 

importantes para comprovações, caso haja eventuais problemas futuro na destinação dos 59 

recursos deste Fundo. Dando continuidade a apresentação do quadro demonstrativo, 60 

Carlos Ávila afirma que realizou uma planilha das aquisições deliberadas pelo Conselho 61 

Gestor do FUNSAMS juntamente com a situação atual destes financiamentos, em que 62 

apresenta aos conselheiros para uma melhor visualização e entendimento. O conselheiro 63 

Eliano Vieira comenta que recebeu um email da Companhia Ambiental do Estado de São 64 

Paulo – CETESB em que oferece cursos e treinamentos, no qual cedem vagas para as 65 

instituições. O mesmo sugere que o Fundo poderia financiar a participação de conselheiros 66 

nestas capacitações, em que afirma que encaminhará a relação de todos estes cursos e 67 



treinamentos para que sejam discutidos pelo Conselho Gestor. Ao fim da apresentação do 68 

quadro demonstrativo, o representante do IFCE elogia a forma que as deliberações foram 69 

apresentadas e sugere que seja enviado aos conselheiros para realizar um melhor 70 

acompanhamento dos processos do financiamento. O Presidente Jorge Trindade justifica 71 

que no ano de 2017 a Diretoria Administrativa Financeiro da AMA, trabalhou na 72 

elaboração destes processos, no qual neste ano acredita que esteja em estágios mais 73 

avançados para a conclusão dos financiamentos. O Presidente afirma que uma assessora 74 

jurídica fora contratada para reforçar a equipe da AMA, em que iniciará os serviços no 75 

começo de fevereiro, objetivando a celeridade dos processos de licitação e termos de 76 

referência da Agência Municipal do Meio Ambiente. O Presidente solicita que a Gerente de 77 

Parque e Recursos Naturais da AMA inicie a apresentação da proposta de cercamento 78 

lateral REVIS Pedra da Andorinha. Ao fim, o conselheiro Eliano Vieira sugere que nas 79 

estacas da cerca sejam divulgadas a logomarca ou o nome do FUNSAMS, justificando que 80 

deve haver uma melhor visualização, tendo em vista que o financiamento ocorreu a partir 81 

deste Fundo. O Presidente Jorge Trindade solicita que a Gerente Lívia Alves tome estas 82 

providências, sugerindo a criação de alguma placa indicativa para ser inserida na REVIS. O 83 

Diretor de Licenciamento e Fiscalização da AMA, Tiago Bezerra sugere que a logomarca 84 

deste Fundo seja refeita, justificando haver uma distorção no design da mesma e uma falta 85 

de harmonização. O conselheiro Eliano Vieira afirma que quando esta logomarca fora 86 

criada se deu a partir de uma necessidade, no qual sugeriu em outro momento a este 87 

conselho que houvesse um concurso nas escolas municipais para a elaboração de uma nova 88 

logomarca durante um evento ambiental. O Presidente inicia a segunda pauta do dia, 89 

solicitando que o servidor Tiago Bezerra apresente a Diretoria de Licenciamento e 90 

Fiscalização da AMA ao Conselho. Ao fim desta apresentação não houveram colocações a 91 

serem realizadas pelos conselheiros. O Presidente Jorge Trindade inicia a terceira pauta 92 

do dia, em que solicita o Sr. Alex Paiva a apresentar a proposta da aquisição do veículo da 93 

Gerência de Bem Estar Animal. Em acréscimo a apresentação, Jorge Trindade afirma que 94 

a proposta de design do adesivo que estará neste veículo, passará pela Comunicação do 95 

Gabinete da Prefeitura para aprovação. O conselheiro Eliano Vieira comenta que no 96 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE há uma presença 97 

exagerada de gatos, no qual afirma que há funcionários e alunos que cuidam destes animais, 98 

colocando comidas e água, afirmando ainda que houve uma visita de técnicos da Zoonoses 99 

de Sobral, que realizaram recomendações e deram instruções aos servidores do IFCE para 100 

evitarem transtornos. O conselheiro sugere que os técnicos da Gerência de Bem Estar 101 



Animal realizem campanhas de conscientização nos Institutos e com a população. O 102 

Presidente Jorge Trindade afirma que o Prefeito exigiu prioridade nos serviços de 103 

castração de cães e gatos. O conselheiro Pedro Pitombeira afirma que o valor sugerido 104 

para o veículo está alto, sugerindo haver uma nova busca de preço. Em resposta, o Diretor 105 

Carlos Ávila afirma que este veículo é tipo ambulância, justificando assim este valor. Sobre 106 

o cercamento lateral, o conselheiro Pedro Pitombeira questiona se o valor apresentado é 107 

o menor existente, e que enviará ao Presidente uma nova proposta. Em resposta, o Diretor 108 

Carlos Ávila afirma que este valor é referente a um processo de licitação já existente. O 109 

presidente Jorge Trindade sugere que seja realizada uma visita na Pedra da Andorinha, 110 

para os conselheiros conhecerem e visualizarem o cercamento frontal, custeado pelo 111 

Fundo. Em resposta, o conselheiro Pedro Pitombeira sugere que esta visita aconteça 112 

quando o veículo 4x4 chegar, deliberado pelo Conselho do FUNSAMS. Todos concordam. 113 

O Presidente Jorge Trindade afirma que há 6 meses fora encaminhado para a 114 

Procuradoria Geral do Município – PGM uma proposta de alteração do novo Decreto do 115 

FUNSAMS, afirmando que na próxima reunião poderá haver uma nova composição. 116 

DELIBERAÇÕES: 1.Aprovação da aquisição da Cerca Lateral da REVIS Pedra da 117 

Andorinha de Cerca de Estaca de Sabiá, na área de 4.153,85 m² no valor de R$ 83.035,46 118 

(Oitenta e três mil, trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos); 2. Aprovação da 119 

aquisição do veículo da Gerência de Bem Estar Animal, no valor de R$ 75.630,30 (Setenta 120 

e cinco mil, e seiscentos e trinta reais, trinta centavos). ENCAMINHAMENTOS: 1. 121 

Planilha do acompanhamento das deliberações. Por fim, o Presidente deu por encerrada a 122 

reunião às 11h. Na qual eu, Amanda de Sousa Barros Dias, Secretária Executiva, lavrei a 123 

presente ata que ficará disponível para fins de leitura, análise e aprovação do Colegiado.   124 
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