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Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de 2013 compareceram ao Núcleo de 
Desenvolvimento da Serra o Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
da Serra - COMDEMAS, João Ismael Ortulane Nardoto, e os indicados, por suas 
Instituições representantes, para comporem o Plenário deste Conselho, além de 
seus convidados, que se fazem constar da lista de presença em anexo. Os 
trabalhos da reunião foram abertos pelo Presidente do COMDEMAS às 10h30 
com os presentes, não havendo necessidade de verificação de quórum, por se 
tratar somente de Cerimônia de Posse dos Conselheiros para o mandato de 
Outubro/2013 a Outubro/2015. O Presidente do COMDEMAS iniciou sua fala 
informando que, na condição de Secretário da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SEMMA, promoveu consulta jurídica à Procuradoria Geral do 
Município, em que questionou acerca da conformação correta da Plenária do 
COMDEMAS, considerando que houve alterações na Lei nº. 2.199/99 e que havia 
necessidade de confirmar a permanência de algumas das Instituições que 
constavam em 2012/2013 como componentes da Plenária, no que tange às 
demais legislações vigentes. Exemplificou a questão com a condição do Ministério 
Público Estadual e da Câmara Municipal, que são, por sua natureza, entidades de 
fiscalização dos atos do Poder Executivo, o que pode representar impedimento em 
sua participação obrigatória em Plenária. O Presidente explicitou que, no entanto, 
essas Instituições são importantes, e que devem acompanhar os atos do 
COMDEMAS, participando das reuniões na forma de convidados. Assim, diante da 
manifestação dos Conselheiros, o Presidente propôs a criação de um Grupo de 
Trabalho para revisão do Artigo 15 da Lei Municipal nº. 2,199/99 e do atual 
Regimento do COMDEMAS, para o que de imediato se candidataram a participar 
os Conselheiros Iberê Sassi (representante do Instituto Goiamum) e Victor 
(representante do Sinduscon). Na sequência, o Conselheiro Iberê ressaltou a 
necessidade de se rever também a forma de condução e gestão do Fundo 
Municipal de Conservação Ambiental, ao que o Presidente concordou e aproveitou 
para informar que o Plano de Aplicação dos valores que já estão depositados no 
Fundo, referentes à gestão de 2013, foi elaborado pela SEMMA e será 
apresentado na próxima reunião, devendo ser relatado pelo Conselheiro 
representante da Procuradoria Geral do Município conforme indicado pela 
Plenária. Em seguida, abriu-se a fala aos representantes de concessionárias de 
serviços públicos do município da Serra, estando presentes representantes da 
Cesan, da EDP Escelsa e da EngeUrb, que em suas falas demonstraram 
interesse em manter assentos efetivos e permanentes no COMDEMAS, sendo 
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insuficiente uma só vaga para representação de todos os serviços e concessões. 
Nesse mesmo sentido, foi destacado que outros Sindicatos têm interesse na 
participação do Conselho, tendo inclusive a representante da EngeUrb informado 
que já há algum tempo formalizou pedido junto ao Município da Serra para 
participação do Selures porém não obteve resposta. A representante da EngeUrb 
sugeriu a convocação de todos os possíveis interessados na composição do 
Conselho para validação das vagas, ao que o Presidente informou ser necessário 
aguardar a revisão da legislação para verificação da triparidade do COMDEMAS 
e, somente então, dar prosseguimento aos atos formais de preenchimento e 
redelimitação de vagas. Outros Conselheiros reafirmaram a necessidade de 
avaliar a paridade do Conselho e, se preciso for, recorrer a outros Conselhos para 
maiores esclarecimentos e suporte, ao que representante da SEMMA informou 
que o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo – CONSEMA se 
colocou à disposição para executar o treinamento necessário para os 
Conselheiros, bem como a dar o apoio requerido. O Conselheiro Iberê citou a 
existência de um Manual do Conselheiro do Ibama, que pode servir como 
orientador inicial, e sugeriu, também, que somente após a reconformação oficial 
da Plenária do COMDEMAS, atendidos os ritos discutidos nesta reunião, seja feito 
treinamento ou ações de suporte do CONSEMA. Foi definido, então, o Grupo de 
Trabalho que realizará os estudos e as discussões necessárias acerca da revisão 
do Regimento do COMDEMAS e da composição da Plenária (Art. 15 da Lei nº. 
2.199/99), sendo assim formada: Iberê Sassi (Instituto Goiamum), Victor José 
Macedo Queiroz Lima (Sinduscon), Josebel Baptista (EngeUrb/Selures) e Graciele 
Petarli Venturoti (Semma). Iberê propôs ao Presidente que convide o Sr. Prefeito 
para a 1ª Reunião Extraordinária que será realizada pelo COMDEMAS, que fica, 
de comum acordo, agendada para o dia 07/01/2014, terça-feira, como é o usual do 
COMDEMAS, às 09h, na sede da Prefeitura Municipal da Serra, devendo a 
SEMMA comunicar a todos a mudança de endereço caso venha a ocorrer. O 
CREA registrou a importância de participação e representatividade das Instituições 
no COMDEMAS, e reforçou a importância de participação do Sr. Prefeito em pelo 
menos algumas das reuniões, para evidenciar o interesse da Administração na 
questão ambiental. O Presidente do COMDEMAS apresentou aos Conselheiros 
alguns dos prováveis pontos de pauta da primeira reunião de 2014, sendo: 1. 
Apresentação do Plano de aplicação do saldo do Fundo Municipal de 
Conservação Ambiental Ano-Base 2013, cuja relatoria será feita pelo 
representante da PROGER (Iberê ressaltou a importância de se aplicar o Fundo 



 
PREFEITURA DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DE REUNIÃO DE SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS 

 

 
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Rua Maestro Antônio Cícero, nº 239, 2º andar - Centro/Serra 

Tel: (027) 3291-2395. E-mail: comdemas@gmail.com. 
 

 

em ações de ganho ambiental em geral, e não custeio da SEMMA); 2. 
Regulamentação de Unidades de Conservação Municipais – Validação da APA do 
Vilante, do qual o Presidente já fez breve histórico; 3. Sistema de Licenciamento 
Online, com apresentação prévia aos Conselheiros da nova versão do sistema 
que será implementado, dependendo da disponibilização deste pela empresa 
responsável. O Conselheiro Iberê solicitou atenção da SEMMA para o caso do 
campo Bom de Bola que está previsto para ser construído no bairro Novo 
Horizonte, consolidando um aterro irregular realizado na Lagoa Carapebus, ao que 
o Presidente do COMDEMAS, Secretário da SEMMA, afirmou estar ciente e já 
estar em contato com os setores envolvidos para sanar o problema. Foi dada a 
palavra ao Chefe da Fiscalização da SEMMA, que falou das Leis aprovadas 
recentemente na Câmara, acerca da instituição legal do Disque Silêncio, 
esclarecendo que há discordância interna de alguns fiscais, que estão paralisando 
o serviço. Por fim, ao dar-se posse aos novos Conselheiros, houve ressalvas dos 
representantes da Escelsa e da Cesan, que reafirmam seu interesse em 
permanecer no Conselho, e como forma de ajustar a representação dos 
prestadores de serviços e concessões do Município foi acordado que um deles 
ficaria como Conselheiro Titular e os outros dois como Conselheiros Suplentes, 
podendo ter voz e voto aquele a cuja matéria em pauta interessar, respeitando o 
limite de um voto. O Conselheiro Victor solicitou que fosse encaminhado a todos 
um e-mail contendo a cópia digital do Regimento vigente e da Lei nº. 2.199/99, o 
que será providenciado pela SEMMA. Foram assinados os Termos de Posse 
pelos Conselheiros presentes, e foi definido que os ausentes deverão comparecer 
à SEMMA para assinatura assim que possível. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente do COMDEMAS declarou encerrados os trabalhos da presente 
Solenidade de Posse dos Conselheiros, às 12h15min, da qual eu, Graciele Petarli 
Venturoti, Representante da SEMMA e Secretária da Sessão em exercício, lavrei 
a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente, por mim, 
que secretariei a reunião, e pelos demais Conselheiros Titulares e Suplentes 
presentes à Solenidade. 
 
Assinaturas: 

 

João Ismael Ortulane Nardoto (Presidente)_______________________________ 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
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Graciele Petarli Venturoti (Secretária em Exercício)________________________ 

Membro Titular - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Antônio Miguel Barcelos Junior (Suplente)________________________________ 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Victor José Macedo Queiroz Lima (Titular)________________________________ 

Sindicato da Indústria da Construção Civil – Sinduscon 

 

Josebel Baptista (Suplente)___________________________________________ 

Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo – Selures 

 

Iberê Sassi (Titular)__________________________________________________ 

Grupo de Desenvolvimento Humano e Ambiental Instituto Goiamum 

 

Ádson Lima (Suplente)_______________________________________________ 

Grupo de Desenvolvimento Humano e Ambiental Instituto Goiamum 

 

Paulo Roberto Viana (Titular)__________________________________________ 

Câmara Municipal 

 

Júlio César Tavares Portela (Titular)____________________________________ 

Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL 

 

Fernanda da Silva Finamore (Suplente)__________________________________ 
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Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL 

 

Herculano Sérgio Nogueira Ramos (Titular)_______________________________ 

Espírito Santo Centrais Elétricas – Escelsa 

 

Josebel Baptista (Suplente)___________________________________________ 

EngeUrb Ltda 

 

Luciano Firme de Almeida (Suplente)____________________________________ 

Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan 

 

Marco Antônio de Oliveira (Titular)______________________________________ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA/ES. 

 

 

 

 

 


