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ATA DA II REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 3 
SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL – FUNSAMS, 2018-2019 4 

 5 
Aos dezessete dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezoito, com início às 14h, na sala 6 

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

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

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

das deliberações do Conselho Gestor do FUNSAMS; 2. Apresentação dos projetos: Sala 10 

Verde; Veículo para Diretoria de Parques, Jardins e Unidades de Conservação; Arborização 11 

do Município; Vetmóvel para a Gerência de Bem Estar Animal; 3. Deliberações; 4. 12 

Encaminhamentos. O Presidente do Conselho Gestor inicia esta reunião agradecendo a 13 

presença de todos os conselheiros. Em seguida, o mesmo explica que as reuniões deste 14 

Conselho acontecerão na sala de Reuniões da AMA, nas últimas terças de cada bimestre, 15 

sendo esta reunião uma exceção, e afirma que as próximas ocorrerão no dia 25 de setembro 16 

e 27 de novembro, podendo haver alguma extraordinária. O Presidente Jorge Trindade 17 

comunica a ordem do dia, em que propõe não haver a leitura do resumo da ata da I 18 

Reunião Ordinária, tendo em vista que todos os conselheiros a receberam na íntegra por 19 

email. Todos concordam. Assim, o Presidente Jorge Trindade questiona se há algum 20 

questionamento sobre a ata. Não havendo indagações, o Presidente a considera aprovada. 21 

Jorge Trindade solicita que o Diretor Administrativo Financeiro e Conselheiro Suplente 22 

da AMA, Carlos Ávila, realize a apresentação do balanço do FUNSAMS. O conselheiro 23 

Carlos Ávila inicia o balanço do Fundo Socioambiental do Município, explicando que os 24 

recursos são oriundos de porcentagens de multas ambientais, licenciamentos ambientais, 25 

multas de processos judiciais e repasse mensais de Compensação Financeira pela 26 

Exploração de Recursos Minerais – CFEM. Carlos Ávila afirma que o saldo atual do 27 

Fundo Socioambiental do Município de Sobral é de R$ 1.132.181,92 (Um milhão, cento e 28 

trinta e dois mil, cento e oitenta e um reais, e noventa e dois centavos). Em seguida, o 29 

mesmo apresenta as deliberações ocorridas pelo Fundo com suas respectivas situações. O 30 

Presidente Jorge Trindade afirma que em todas as reuniões haverá uma apresentação do 31 

quadro demonstrativo do Fundo, com suas despesas e receitas, para que haja um melhor 32 

acompanhamento dos conselheiros. Jorge Trindade afirma ainda que o Ministério Público 33 

cobra que os recursos do Fundo sejam gastos, justificando que é repassado regularmente 34 

porcentagens de multas ambientais para estes fins, em que no caso contrário, não haverão 35 



repasses. O conselheiro representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 36 

Econômico, Pedro Pitombeira, questiona se ainda haverá a liberação dos recursos dos 37 

projetos aprovados no edital realizado pelo FUNSAMS do ano de 2016. Em resposta, o 38 

Presidente Jorge Trindade afirma que os jurídicos da atual gestão e a Comissão de 39 

Licitação da Prefeitura questionaram este edital, justificando que não poderia ser realizado 40 

um convênio a partir daquele documento. O mesmo afirma ainda que o jurídico da Agência 41 

Municipal do Meio Ambiente está em processo da realização deste novo edital, conforme 42 

fora sugerido pela Comissão de Licitação. Dando continuidade a ordem do dia, o 43 

Presidente Jorge Trindade solicita para a próxima reunião, que o Diretor de Parques, 44 

Jardins e Unidades de Conservação, Bruno Ary, apresente uma prestação de contas da 45 

primeira etapa do projeto de arborização do Município anteriormente aprovado por este 46 

Conselho, e solicita ainda que inicie a apresentação da proposta da segunda etapa deste 47 

projeto. O conselheiro Pedro Pitombeira parabeniza a equipe da AMA pela arborização 48 

do Município, principalmente na Avenida Cleto Ferreira Ponte. O Presidente Jorge 49 

Trindade agradece e afirma ainda que houve uma intensificação do uso de carro pipa para 50 

circular em todo o Município, a fim de realizar a manutenção das plantas. A conselheira da 51 

Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, Marília Gouveia, questiona quantas mudas 52 

foram plantadas através da primeira etapa deste Projeto. Em resposta, o Diretor Bruno 53 

Ary, afirma que na próxima reunião será apresentado um balanço, como solicitado pelo 54 

Presidente Jorge Trindade, mas explica que na primeira parte deste Projeto foi aprovado 55 

pelo Conselho Gestor do FUNSAMS R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que envolveu 56 

a compra e o serviço do plantio de uma média de 15.000 árvores em um período de 6 57 

meses, tendo como serviço de manutenção executado pela AMA. O Presidente Jorge 58 

Trindade questiona qual seria a média de execução para este segunda etapa. Em resposta, 59 

o Diretor Bruno Ary afirma que no segundo semestre devido a ser um período escasso de 60 

chuva, haverá poucos plantios, mas que será intensificado no início do ano, dando uma 61 

previsão para conclusão de 7 a 8 meses. O conselheiro Pedro Pitombeira questiona se o 62 

serviço de carro pipa entra neste valor apresentado no projeto. O Diretor Bruno Ary 63 

explica que este serviço é realizado por recurso próprio da AMA, através de processo 64 

licitatório. A conselheira representante da Secretaria de Ouvidoria, Controladoria e Gestão, 65 

Luciana Bezerra, questiona como seria o processo para a escolha dos locais onde serão 66 

realizados estes plantios. O servidor Bruno Ary responde que o primeiro critério utilizado 67 

foram as áreas totalmente livres, no segundo momento em áreas que não são totalmente 68 

livres, que já possuem alguma árvore, e posteriormente, de acordo com o Plano de 69 



Arborização, irão ser contempladas as áreas mais delicadas no centro urbano, como 70 

calçadas e em frente das residências. O conselheiro Pedro Pitombeira questiona se a 71 

equipe da AMA tem conhecimento sobre um edital que está aberto do Fundo Nacional do 72 

Meio Ambiente, referente a recuperação de Matas Ciliares e espaços urbanos, que 73 

trabalham 3 eixos. Em resposta, a Gerente de Educação Ambiental, Margareth Muniz 74 

informa que no anexo deste edital é informado quais são os Municípios que podem ser 75 

contemplados, no qual Sobral não está contemplado. Continuando a apresentação dos 76 

projetos, Bruno Ary inicia a apresentação do projeto de cortadores de grama para os 77 

Parques e Praças, e do veículo de cabine simples para a Diretoria de Parques, Jardins e 78 

Unidades de Conservação, para fins de auxiliar em serviços de plantios e distribuição de 79 

mudas. Dando continuidade a ordem do dia, o Presidente Jorge Trindade solicita que a 80 

servidora da Gerência de Bem Estar Animal, Marilda Galdino, inicie a apresentação do 81 

projeto do Vetmóvel. A conselheira representante da Secretaria do Urbanismo e Meio 82 

Ambiente, Marília Gouveia, questiona se a equipe técnica será custeada também pelo 83 

Fundo Socioambiental do Município. Em resposta, Jorge Trindade afirma que a 84 

contratação será realizada por recurso próprio, sendo 2 clínicos, 2 cirurgiões e 1 anestesista. 85 

A conselheira Marília Gouveia questiona ainda como será o período de trabalho. Em 86 

resposta, Marilda Galdino informa que haverá uma carga horária de 8 horas diárias, tendo 87 

um dia na semana em que as ações ocorrerão pela parte da noite ou sábado de manhã, mas 88 

sempre acontecendo durante uma semana em cada bairro e distrito. A representante da 89 

Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, questiona se este projeto irá atender os animais 90 

de ruas. A servidora do Bem Estar Animal afirma que irá haver um cronograma em 91 

parceria com os protetores independentes, para um dia da semana ser destinado à estes 92 

animais, tendo em vista que os atendimentos acontecerão a partir de agendamento. O 93 

conselheiro representante da Secretaria de Orçamentos e Finanças, Ricardo Teixeira, 94 

questiona sobre a estimativa de custo mensal da manutenção da equipe e de materiais que 95 

serão utilizados e quem irá custear. Em resposta, o Presidente Jorge Trindade afirma que 96 

no quadro de funcionários da AMA, há a destinação de 5 vagas de veterinários para a 97 

Gerência de Bem Estar Animal, no qual atualmente só 1 vaga foi preenchida, informando 98 

que as outras vagas serão destinadas à esta contratação. O conselheiro Ricardo Teixeira 99 

afirma que estas contratações irão afetar a receita da AMA, que irão aumentar 100 

consideravelmente. Em resposta, Jorge Trindade informa que há um edital de 101 

credenciamento de clínicas veterinárias em aberto para que realizem castrações, no qual há 102 

uma clinica finalizando sua contratação para iniciar este serviço. O representante da 103 



Secretaria de Finanças e Orçamentos segue questionando se a AMA possui a capacidade de 104 

custear estas contratações. Em resposta, Jorge Trindade afirma que a AMA possui esta 105 

previsão orçamentária, justificando que não está sendo gasto desde a implantação da 106 

Gerência de Bem Estar Animal. O conselheiro Pedro Pitombeira questiona se quando 107 

houver o serviço de Vetmóvel e dos serviços da clínica veterinária haverá a contratação de 108 

duas equipes. Em resposta, o Presidente Jorge Trindade informa que quando houver o 109 

serviço do Vetmóvel, os serviços da clínica serão restritos a realização de exames que não 110 

serão ofertados por este veículo. Em seguida, o Presidente solicita que a Gerente de 111 

Educação Ambiental da AMA, Margareth Muniz, inicie a apresentação do projeto da Sala 112 

Verde. A conselheira Marília Gouveia sugere a implantação da Sala Verde Virtual no site 113 

da Prefeitura e posteriormente a divulgação nas redes sociais e nas escolas, a fim de haver 114 

uma integração da população neste espaço. O conselheiro Pedro Pitombeira sugere haver 115 

uma divulgação deste espaço na Expornorte, tendo em vista a importância deste Projeto, e 116 

uma campanha de divulgação das espécies da vegetação da caatinga nesta Exposição, 117 

justificando a presença de agentes rurais que não possuem este conhecimento. Ao fim, o 118 

Presidente Jorge Trindade questiona se há algum questionamento sobre os projetos 119 

apresentados. Não havendo questionamentos, o Presidente inicia as deliberações. Todos os 120 

projetos, sendo: 2º parte do Projeto de Arborização do Município; Cortadores de Gramas 121 

para Praças e Parques; Veículo para Diretoria de Parques, Jardins e Unidades de 122 

Conservação; Vetmóvel e equipamentos cirúrgicos; e, Sala Verde, foram aprovados por 123 

unanimidade. Por fim, o Presidente deu por encerrada a reunião às 16h. Na qual eu, 124 

Amanda de Sousa Barros Dias, servidora da Agência Municipal do Meio Ambiente, 125 

lavrei a presente ata que ficará disponível para fins de leitura, análise e aprovação do 126 

Colegiado. DELIBERAÇÕES: 1. Projeto de Arborização no valor de R$ 400.000,00; 2. 127 

Cortadores de Gramas no valor de R$ 30.000,15; 3. Veículo de Cabine Simples no valor de 128 

R$ 52.500,00; 4. Vetmóvel e equipamentos cirúrgicos no valor de R$ 309.700,00; 5. Sala 129 

Verde no valor de R$ 137.892,86. 130 
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