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Ata da 56ª Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
CONDEMA – 25/07/2018 

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

julho de dois mil e dezoito, às 15 horas e 15 minutos, na Sala de Reuniões da Casa de Conselhos, 
localizada na Rua Xavantes, 51 – Tupi. A reunião foi presidida pela suplente da SEMA, Mariane 
Ferreira, e contou com as presenças da SEASP pelo suplente Fábio Marques, SEDUC pela titular 
Eliane Cruz e suplente Simony Feichas Renó, SEPLAN pelo suplente Juliano Fornazari Ribeiro, 
SESURB pelo titular Marcelus Condé Machado, SEURB pelo titular Leonardo Conti Santos, OSCIP 
Projeto Biopesca pela suplente Nathalia Motta e Instituto Costa da Mata Atlântica pelo titular 
Rafael de Freitas. A suplente da SEMA deu início à reunião agradecendo aos Conselheiros pela 
presença e introduzindo a pauta da reunião, composta pela continuidade e finalização da 
aprovação do Plano de Meio Ambiente de Praia Grande, confirmação dos conselheiros que 
integrarão o Conselho Municipal do Fundo do Meio Ambiente e informes gerais. No âmbito da 
aprovação do Plano de Meio Ambiente introduziu-se o arquivo com as alterações aos 
conselheiros, sendo que essas foram: 1. Atualização do Decreto de nomeação do CONDEMA; 2. 
Inserção das ações de Logística Reversa realizadas pela Prefeitura; 3. Inserção dos programas e 
atividades de educação ambiental pela SEDUC; 4. Atualização da lista de avifauna com o inventário 
disponível na dissertação de mestrado do biólogo Leonardo Casadei, Riqueza de aves do Portinho 
(Parque Estadual Ézio Dall’Aqua, município de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo - 
2017); 5. Atualização do número de escolas do município (76) e 6. Atualização da bibliografia. Os 
conselheiros comentaram a respeito da necessidade da atualização da lista de Ecopontos, 
entretanto, os novos Ecopontos ainda não possuem data de previsão de entrega confirmada. 
Também foi pautada a inclusão de ações de logística reversa de eletroeletrônicos e lâmpadas 
fluorescentes pelo Município. Por último, foi elencado um erro de digitação na bibliografia. Sendo 
assim, foi decidido que seriam enviadas copias do Plano com as atualizações necessárias aos 
conselheiros para que se possa dar ciência à resolução que o aprova na próxima reunião. Dando 
seguimento à pauta, a suplente do Meio Ambiente falou sobre o convite realizado à representante 
do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista, Ana Patrícia Arantes, para realização de 
uma apresentação a respeito do Comitê em conjunto com as representantes da SEDUC, que 
também são integrantes do mesmo, com os objetivos de introduzi-lo aos conselheiros, falar sobre 
a participação da cidade no mesmo e pontuar em uma das diretivas do Programa Município Verde 
Azul (PMVA). Entretanto, devido ao período de recesso no Comitê, não foi possível a realização 
dessa apresentação, sendo essa adiada para uma próxima reunião. Já no âmbito do Conselho 
Municipal do Fundo do Meio Ambiente, ficou estabelecido que os integrantes seriam: Juliano 
Fornazari (SEPLAN), Nathalia Motta (Biopesca), Rosana Oliveira (OAB), Mario Bodon (AEAPG) e 
Rafael Leite (ICMA), este último como suplente caso o representante da AEAPG não possa. O 
representante da SEPLAN indagou sobre a existência de algum prazo para a aprovação do Plano de 
Meio Ambiente, e respondeu-se que a SEMA trabalha em paralelo com o prazo do PMVA, sendo 
necessário que a resolução seja publicada até setembro. Também foi retomado o assunto do curso 
de poda cancelado em razão da indisponibilidade do palestrante e foi comentado a respeito de 
algumas podas irregulares realizadas na cidade e árvores plantadas em locais inadequados. A 
representante da SEMA, então, falou sobre a existência de uma lista com espécies recomendadas 
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para a arborização urbana e que ela deve ser consultada antes da realização do plantio. Foi 
perguntado pelo representante da SEPLAN onde essa lista poderia ser encontrada, e foi 
respondido que ela faz parte da Cartilha de Arborização Urbana, disponível no site da Prefeitura. 
Encaminhando-se ao final da reunião, elencaram-se as atividades previstas para o próximo 
encontro e deram-se as atividades por encerradas. 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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