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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

SEMA 

 

Ata da 57ª Reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
CONDEMA – 29/08/2018 

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

agosto de dois mil e dezoito, às 15 horas, 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 sua suplente Mariane Laurentino Ferreira, e contou com as presenças do GP pela 
titular Nathalia Fernanda Custódio Gonçalves, SEASP pelo suplente Fábio Marques, SEDUC pela 
titular Eliane Cruz e a representante da suplente Cristiane Evaristo, SEPLAN pelo suplente Juliano 
Fornazari Ribeiro, SESURB pelo titular Marcelus Condé Machado e seu suplente Ricardo Barreto, 
SEURB pelo titular Leonardo Conti Santos, OSCIP Projeto Biopesca pela suplente Nathalia Motta, 
OAB Praia Grande pela titular Rosana Oliveira, Instituto Costa da Mata Atlântica pelo titular Rafael 
de Freitas Leite e demais convidados, incluindo o representante do Comitê da Bacia Hidrográfica 
da Baixada Santista CBH – BS, o senhor secretário executivo Fernando Cordeiro. A suplente da 
SEMA, Mariane Laurentino Ferreira, deu início a reunião, apresentando após as considerações da 
56º reunião do CONDEMA a Resolução CONDEMA nº 01/2018 que, dispunha a Aprovação do 
Plano Setorial de Gestão do Meio Ambiente – 2018-2022 do Município de Praia Grande, sendo 
aprovado por unanimidade após atender as considerações apontadas pelos conselheiros. Após 
discussão sobre a Resolução, a titular da SEDUC Eliane Cruz e titular da OAB Praia Grande Rosana 
Oliveira citaram que fazem parte das reuniões do Comitê da Bacia Hídrica, sendo a Eliane 
participante da Câmara Técnica de Educação Ambiental e a senhora Rosana que citou faz parte da 
Comissão Especial para Assuntos Jurídicos que é uma câmara especial com a intenção de interagir 
Estado, município e população. Em seguida, o representante do CBH Fernando Cordeiro começou 
a falar a respeito da relação do abastecimento de água e o CBH. Ele mencionou a função do 
Comitê, como fazer para recorrer aos recursos que o mesmo disponibiliza aos municípios – 
podendo utilizar verba de 1,2 milhões para 3 projetos distintos ou 3,6 milhões em 1 projeto – e 
deu exemplos de projetos que o CBH ajudou. Ainda a respeito dos recursos fornecidos pelo 
Comitê, o senhor Fernando ressaltou a importância das drenagens, pois, muitos municípios 
acreditam que esse serviço seja da função da SABESP.  E ao ressaltar as áreas ambientais que o 
CBH disponibiliza verba (como resíduos sólidos de construção civil, meio ambiente e afins), a 
titular da SEDUC Eliane lembrou a todos que a Praia Grande já utilizou verba para a Educação 
Ambiental. O senhor Fernando lembrou a todos o período que o CBH disponibilizará online a 
publicação de critérios e tipos de atividade para entrar com o pedido de verba para o Comitê que, 
neste ano estará em torno dos 20 milhões de reais. Em seguida, a titular da SEDUC Eliane pediu 
para que constasse em ata um estudo para a criação de um Grupo de Trabalho Intersetorial, onde 
a educação ambiental uniria várias secretarias, sendo elas: A Secretaria de Educação, a Secretaria 
de Serviços Urbanos, a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública e a Secretaria de Meio 
Ambiente para elaboração de projetos junto ao CBH. Complementando o pedido da Eliane, o 
presidente do CONDEMA e também titular da SEMA Israel sugeriu um plano para chamar atenção 
a respeito de resíduos sólidos de construção civil, sendo um projeto de Educação Ambiental, com 
distribuição de panfletos, outdoors e outros meios de divulgação direcionados à população menos 
favorecida, com o intuito de disseminar a ideia da Coleta Seletiva e conscientizar a população num 
âmbito maior. Logo após, com a menção aos meios de Coleta Seletiva da cidade, o senhor 
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Fernando fez questão de ressaltar a evolução do município de Praia Grande, pois, o mesmo a 
frequenta desde muito jovem e comparou o quando a cidade era pequena e com menos ênfase na 
questão ambiental antigamente, e o quanto isso se alterou em um curto espaço de tempo. A 
representante da suplente da SEDUC Cristiane ressaltou com pesar o fato da cidade de Praia 
Grande ser pouco lembrada mesmo com tantos projetos de Educação Ambiental, da mesma forma 
que o senhor Fernando o fez. O senhor Fernando Cordeiro além de trazer panfletos informativos 
para os membros do CONDEMA, também mencionou a realização do II Seminário para Gestão de 
Recursos Hídricos, para que os interessados pudessem se inscrever. O titular do Instituto Costa da 
Mata Atlântica Rafael que também faz parte da Secretaria de Saúde Pública apontou sobre a 
questão do projeto de união das secretarias, alegando que a SESAP também poderia se interligar 
ao plano. A suplente da SEMA Mariane falou a respeito do Programa Município Verde Azul que, 
possui ações de Educação Ambiental em todas as diretivas e que daqui em diante é possível incluir 
nas pautas de reuniões do CONDEMA futuras um plano de estruturação para essas ações, tendo 
em mente que essas diretivas tem um plano de duração de 10 anos, podendo ser reprojetada ano 
após ano. Por fim foi assinada a primeira Resolução do Conselho, que aprova o Plano Setorial de 
Gestão do Meio Ambiente do Município de Praia Grande, sendo a Resolução 01/2018 que possui 
um tempo estimado de 2018 à 2022. Nada mais havendo a relatar, foi lavrada por Clarissa 
Menezes, da SEMA, a presente Ata, assinada por todos os presentes acima nominados, com lista 
de presença em anexo. 

 

 

 

 

 

ISRAEL LUCAS EVANGELISTA 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 

 


