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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

SEMA 

 

Ata da 55ª Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

CONDEMA – 20/06/2018 

 
Foi realizada reunião pela Secretaria de Meio Ambiente aos vinte dias do mês de junho de 

dois mil e dezoito, às 15 horas e 19 minutos, na Sala de Reuniões da Casa de Conselhos, localizada 
na Rua Xavantes, 51 – Tupi. A reunião foi presidida pelo Secretário de Meio Ambiente, Israel Lucas 
Evangelista, e contou com as presenças do GP pela titular Maria da Gloria Souza Favilla, SEASP 
pelo suplente Fábio Marques, SEDUC pela suplente Simony Feichas Renó, SEPLAN pelo suplente 
Juliano Fornazari Ribeiro, SESURB pelo titular Marcelus Condé Machado, SEURB pelo titular 
Leonardo Conti Santos, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande pelo titular Mario 
Bodon Gomes, OSCIP Projeto Biopesca pela suplente Nathalia Motta, OAB Praia Grande pela 
titular Rosana Oliveira, ONG Projeto Guardião da Natureza pelo titular Afonso Ueno, Instituto 
Costa da Mata Atlântica pelo titular Rafael de Freitas Leite e demais convidados. O Presidente do 
Conselho e Secretário de Meio Ambiente deu início à reunião agradecendo aos Conselheiros pela 
presença e introduzindo a Pauta da reunião, composta pela posse dos conselheiros segundo o 
Decreto N° 6468 de 23 de maio de 2018, pela aprovação do Plano Municipal de Meio Ambiente 
através da primeira Resolução do Conselho, pela nomeação dos membros que irão integrar o 
Conselho Deliberativo do Fundo Municipal do Meio Ambiente, pela aprovação da Ata da 54ª 
Reunião e por informes gerais. No âmbito da nomeação dos integrantes do CONDEMA, 
reiteraram-se as informações contidas no Decreto e falou-se a respeito do Memorando Nº 
237/2018/SEURB-11, que dispõe sobre a substituição da suplente da Secretaria de Urbanismo 
Mariana de Paula pela Arquiteta Juliana Moreno Zaniti. Já em relação à aprovação do Plano 
Municipal de Meio Ambiente, no contexto da resolução que o aprova, o titular da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande, Mario Bodon Gomes, questionou se existia alguma 
ação no Plano passível de multa, uma vez que o Art. 2º estabelece que a resolução entrará em 
vigor a partir da data de sua publicação, sendo respondido pela suplente da SEMA que não, uma 
vez que o plano oferece apenas diretrizes para a gestão ambiental municipal. Não foi possível 
aprovar o Plano uma vez que as alterações realizadas ainda não estavam disponíveis, sendo assim, 
a revisão e aprovação do mesmo foram estabelecidas para a próxima reunião. Já quanto à 
nomeação dos membros do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal do Meio Ambiente, falou-
se da necessidade da nomeação de quatro membros do CONDEMA para integração do Conselho, 
sendo um representante de órgão público e três da sociedade civil. O titular da AEAPG indagou a 
respeito do tempo de atividade no Conselho e foi respondido que, segundo o art. 4º, Parágrafo 1º 
(Lei Nº 1867 de 07 de dezembro de 2017), in verbis “Art. 4º. As funções dos integrantes dos incisos 
III; IV; V e VI do "caput" serão exercidas por até dois anos, facultada a recondução e a nomeação 
de outro representante antes do término deste período.”. Também foi perguntado a respeito da 
periodicidade das reuniões e da imparcialidade dos Conselheiros em momentos de decisão quanto 
à aplicação do recurso, sendo respondido pela suplente da SEMA que o Conselho deverá se reunir, 
ordinariamente, uma vez por mês e que ele deliberará por maioria simples em votação aberta, 
com a presença mínima de cinco de seus membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 
Além disso, não foi informado nada a respeito de imparcialidade na Lei. Decidiu-se que o membro 
representante de órgão público será estabelecido na próxima reunião mediante confirmação com 
os Secretários dos interessados, sendo sugerido pelo suplente da SEPLAN, Juliano Fornazari, o 
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envio de um documento oficial para as Secretarias requerendo a participação dos interessados. Já 
quanto aos representantes de entidades da associação civil, os Conselheiros das organizações 
AEAPG, OABPG, Biopesca e ICMA se disponibilizaram a participar do fundo, entretanto, as duas 
últimas também aguardam confirmação. Foi reinterado pela OAB a importância do Fundo, uma 
vez que possibilita que os recursos provenientes de arrecadações de multas por infrações à 
legislação ambiental, por exemplo, sejam direcionados exclusivamente ao meio ambiente. Já o 
representante da SESURB, Ricardo, no mesmo âmbito, relacionou o Fundo com ações de logística 
reversa realizadas pela Prefeitura. Encaminhando-se ao final da reunião, a suplente da SEMA, 
Mariane Ferreira, convidou os Conselheiros para o Curso Princípios de Poda na Aborização Urbana, 
a ser realizado no dia 26 de junho no auditório Jornalista Roberto Marinho, sendo colocada pela 
suplente da SEDUC, Simony Renó, a poda drástica realizada nas árvores da área de lazer Ézio 
Dall'Acqua, o popular Portinho, que causou a diminuição da comunidade de pássaros no local, 
prejudicando projetos como o “Vem Passarinhar”. No mesmo contexto, o presidente do Conselho 
falou a respeito da importância do curso no sentido de reconhecer uma poda irregular (como as 
realizadas em São Vicente) para que se possa denunciar a mesma às autoridades cabíveis. A titular 
da OAB, Rosana, também realizou um convite para a Palestra Licenciamento Ambiental, a ser 
realizada na Casa de Advocacia e Cidadania de Praia Grande no dia 21 de junho. A integrante do 
Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista, Ana Patrícia Arantes, junto a instituição 
FunBEA, divulgou o programa de comunicação social do Comitê, o ComÁgua – Programa de 
Comunicação Social do Comitê da Baixada Santista (CBH-BS), pediu que os representantes das 
instituições respondessem a um questionário e convidou os presentes a um encontro a ser 
realizado na AGEM em 04 de julho para a construção do Programa. Encerrando-se a reunião, o 
titular da AEAPG, Mario Bodon Gomes, apresentou uma prévia dos resultados da Blitz realizada no 
litoral paulista, que teve como alvo empresas voltadas à agronomia e ao meio ambiente, e disse 
que foram verificadas 3 empresas de caçamba irregulares voltadas ao manejo de resíduos da 
construção civil. Além disso, o mesmo disse que no final de julho ocorrerá um seminário de 
fiscalização para a divulgação e discussão dos resultados. O representante também deixou como 
sugestão para as próximas reuniões uma apresentação, similar à que ocorreu no CONDEMA de 
Santos, a respeito do Projeto Piloto para Monitoramento e Contenção da Erosão na Ponta da Praia 
- Santos (SP). Nada mais havendo a relatar, foi lavrada por Giuliana Cucciolito, da SEMA, a 
presente Ata, assinada por todos os presentes acima nominados, com lista de presença em anexo. 
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