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ATA DA III REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 8 
SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL – FUNSAMS, 2018-2019 9 

 10 
Aos dezoito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, com início às 10h, na 11 

sala de reuniões da Agência Municipal do Meio Ambiente – AMA, localizada na Avenida 12 

Euclides Ferreira Gomes, nº 825, realizou-se a III Reunião do Conselho Gestor do Fundo 13 

Socioambiental do Município – FUNSAMS, que teve como pauta: 1. Apresentação do 14 

quadro demonstrativo do FUNSAMS; 2. Prestação de contas da 1º Etapa do Projeto de 15 

Arborização do Município; 3. Projetos para captação de recursos: Implantação de Postos 16 

de Entrega Voluntária – PEVS nas escolas; Cerca e portão da Fonte Termo – Hidromineral 17 

Olho d’ Água do Pajé; 4. Deliberações. O Presidente do Conselho Gestor, Jorge 18 

Trindade, inicia esta reunião agradecendo a presença dos conselheiros presentes e em 19 

seguida realiza a leitura do resumo da ata, a qual foi enviada na íntegra por email aos 20 

conselheiros. O conselheiro titular da Secretaria de Finanças e Orçamentos – SEFIN, 21 

Ricardo Teixeira, solicita que em sua fala, presente na linha 100 da ata, seja alterado o 22 

termo receita para o termo despesa. O Presidente Jorge Trindade realiza a leitura da 23 

ordem do dia, e afirma que foram inseridos mais dois projetos para captação de recursos, 24 

sendo a apresentação de uma alteração do veículo para a Diretoria de Parques, Jardins e 25 

Unidades de Conservação, anteriormente aprovado; e um projeto de aquisição de 26 

fardamento para os fiscais da AMA. Jorge Trindade informa ainda que esta reunião teve 27 

que ser antecipada, justificando haver urgência da apresentação dos projetos. O Presidente 28 

solicita que o Diretor Administrativo Financeiro e conselheiro suplente da AMA, Carlos 29 

Ávila, inicie a primeira pauta do dia, sendo a apresentação do quadro demonstrativo do 30 

FUNSAMS. A conselheira representante da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, 31 

Marília Gouveia, questiona de onde são provenientes as receitas. Em resposta, Jorge 32 

Trindade explica que os recursos são oriundos de porcentagens de multas ambientais, 33 

licenciamentos ambientais, multas de processos judiciais e repasse mensais de 34 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM. A conselheira 35 

Marília Gouveia questiona se o repasse do Índice de Qualidade do Meio Ambiente – IQM 36 

irá todo para o FUNSAMS. Em resposta, o Presidente Jorge Trindade informa que houve 37 

uma recomendação que este recurso seja gasto apenas com as questões ambientais, assim, 38 



nesta edição este recurso será direcionado ao Fundo Socioambiental do Município. 39 

Continuando a ordem do dia, o Presidente Jorge Trindade solicita que a conselheira 40 

Marília Gouveia inicie a apresentação do projeto de Implantação de Postos de Entrega 41 

Voluntária – PEVS nas escolas. O conselheiro representante da Secretaria do Trabalho e 42 

Desenvolvimento Econômico – STDE, Pedro Pitombeira, questiona sobre o 43 

recolhimento do material destes Postos. Em resposta, a conselheira Marília Gouveia 44 

afirma que a coleta e o transporte serão realizados pela Prefeitura Municipal de Sobral, 45 

através da limpeza pública, e também por catadores. O conselheiro Ricardo Teixeira 46 

questiona sobre o custo com manutenção deste equipamento. A conselheira Marília 47 

Gouveia responde que o único gasto é o transporte que irá recolher estes materiais e 48 

encaminhar a Central Municipal de Reciclagem. A servidora da AMA, Lívia Alves, sugere 49 

que sejam realizadas ações de conscientização voltadas para a não produção e o não 50 

consumo de materiais, para fins de diminuição de resíduos. O conselheiro Daniel 51 

Menezes, representando a Associação Comercial e Industrial de Sobral – ACIS, questiona 52 

sobre o período de férias, onde a escola se encontrará fechada, como seriam utilizados estes 53 

Postos, e sugere ainda a criação de cartilhas de educação ambiental para uma melhor 54 

conscientização dos alunos e da comunidade. Em resposta, Tiago Silva sugere que o uso 55 

deste equipamento deva estar previsto no calendário da escola, no qual a direção deva 56 

procurar melhores estratégias para o uso dos PEVS. O servidor da AMA, Erandir 57 

Martins, afirma que está em fase de elaboração a cartilha de educação ambiental voltada 58 

para resíduos sólidos, sendo esta uma exigência do Ministério Público. A conselheira da 59 

Secretaria do Urbanismo e Meio Ambienta afirma que poderá marcar um momento com o 60 

Secretário de Educação a fim de elaborar logística para uso dos Postos de Entrega 61 

Voluntária e o recolhimento dos materiais coletados. A conselheira da Secretaria da 62 

Educação, Luciana Maria, sugere que no início da implantação dos Postos, cada escola 63 

realize o manejo adequado para o recolhimento dos materiais e haja ainda uma intervenção 64 

de educação ambiental. A conselheira Luciana Rosa, representando a Secretaria de 65 

Controladoria, Ouvidoria e Gestão, questiona sobre a produção de mau cheiro dos 66 

materiais que irão ser depositados. Em resposta, Marília Gouveia afirma que antes destes 67 

materiais serem depositados, estes deverão ser limpos, para não causar mau cheiro. O 68 

servidor Tiago Silva afirma que na cartilha de educação ambiental deverá ser informado 69 

como será a preparação dos materiais antes de depositar nos Pontos de Entregas 70 

Voluntárias. Continuando a ordem do dia, o Presidente Jorge Trindade solicita que a 71 

servidora Lívia Alves inicie a apresentação da prestação de contas da 1º etapa da 72 



arborização municipal, financiada pelo Fundo Socioambiental. Em seguida, a mesma inicia 73 

a apresentação do projeto da Cerca e portão da Fonte Termo – Hidromineral Olho d’ Água 74 

do Pajé, para fins de captação de recurso. O conselheiro Pedro Pitombeira sugere que seja 75 

realizado um edital de ocupação deste espaço, a fim de melhor aproveitá-lo, citando o 76 

exemplo da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico que está com um edital 77 

aberto para a ocupação do Parque de Exposições. Em resposta, Lívia Alves afirma que 78 

fora realizada uma conversa com a gerente de turismo do Município, para fins de projetos 79 

de ecoturismo na região. Dando continuidade à apresentação dos projetos, a mesma inicia a 80 

apresentação da proposta de substituição do veículo, anteriormente deliberado, para a 81 

Diretoria de Parques, Jardins e Unidades de Conservação, justificando que houve a licitação 82 

para este veículo mais fora fracassada, e também porque este novo veículo seria cabine 83 

dupla, servindo para transportar um maior número de pessoas e também para o transporte 84 

de carga. Assim, a servidora Lívia Alves inicia a apresentação do novo veículo para fins de 85 

deliberação. Continuando a pauta da apresentação dos projetos para captação de recursos, 86 

o Diretor de Licenciamento e Fiscalização da AMA, Tiago Silva, inicia a apresentação do 87 

fardamento para os servidores da AMA O mesmo apresenta as propostas das fardas, 88 

afirmando que há um orçamento aproximado, mas que encaminhará a relação do 89 

quantitativo até o fim do dia para os e-mails dos conselheiros. Iniciando a pauta das 90 

deliberações, o Presidente Jorge Trindade questiona se algum conselheiro tem algum 91 

questionamento. O conselheiro Pedro Pitombeira afirma que não é de acordo com o 92 

projeto da cerca e portão das Fontes Olho d’Água do Pajé, sugerindo ser feito um projeto 93 

de revitalização completa do espaço, sendo atrelado a um edital de ocupação. O 94 

conselheiro Daniel Menezes sugere que este projeto seja dividido em duas etapas, sendo a 95 

primeira etapa o cercamento e o portão, e na segunda etapa, um projeto de revitalização no 96 

local. O Presidente Jorge Trindade sugere que a servidora Lívia Alves, em nome da 97 

Diretoria de Parques, Jardins e Unidades de Conservação realize um projeto de 98 

revitalização das Fontes Olho d’Água do Pajé para ser apresentado na próxima reunião. O 99 

conselheiro Ricardo Teixeira sugere que inicialmente seja realizado o cercamento do 100 

local. O Presidente, então, questiona se todos os conselheiros aprovam os projetos 101 

apresentados, sendo: a Implantação de 20 Postos de Entrega Voluntária – PEVS nas 102 

escolas; a cerca e o portão da Fonte Termo – Hidromineral Olho d’ Água do Pajé; a 103 

substituição do veículo de cabine simples para um veículo de cabine dupla para a Diretoria 104 

de Parques, Jardins e Unidades de Conservação; o fardamento para os servidores da 105 

Diretoria de Licenciamento e Fiscalização e Diretoria de Parques, Jardins e Unidades de 106 



Conservação. Como resposta, todos os conselheiros aprovam os projetos, com exceção da 107 

Cerca e Portão do Olho d’Água do Pajé, no qual o servidor da Secretaria do Trabalho e 108 

Desenvolvimento reprovou. Entretanto, por voto da maioria este fora aprovado. Por fim, o 109 

Presidente deu por encerrada a reunião às 12h. Na qual eu, Amanda de Sousa Barros 110 

Dias, servidora da Agência Municipal do Meio Ambiente, lavrei a presente ata que ficará 111 

disponível para fins de leitura, análise e aprovação do Colegiado. DELIBERAÇÕES: 112 

Implantação de 20 Postos de Entrega Voluntária – PEVS nas escolas, no valor de R$ 113 

140.000,00; cerca, no valor de R$ 35.651,69, e portão, no valor de R$ 5.104,78, da Fonte 114 

Termo – Hidromineral Olho d’ Água do Pajé; veículo de cabine dupla para a Diretoria de 115 

Parques, Jardins e Unidades de Conservação, no valor de R$ 141.200,00; fardamento para 116 

os servidores da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização e Diretoria de Parques, Jardins e 117 

Unidades de Conservação, no valor de R$ 3.260,00. 118 
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