
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 147ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, REALIZADA EM 13 DE 

MAIO DE 2014 

 
Aos treze dias do mês de Maio de 2014, às 09h30, no Auditório da Procuradoria Geral 1 

Municipal da Serra, localizado à sede da Prefeitura Municipal da Serra, à Rua Maestro 2 

Antônio Cícero, nº 111, 5º andar – Bairro Caçaroca – Distrito Sede, Município da Serra, 3 

Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Meio Ambiente da Serra – 4 

COMDEMAS, para a 147ª Reunião Plenária conforme prévia convocação com a finalidade 5 

de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 01. Verificação do quórum e abertura da 6 

sessão; 2. Aprovação da Ata da reunião plenária anterior; 3. Informes Gerais: 3.1. 7 

Definição de data para realização de Reunião Extraordinária para relatoria de processos. 8 

3.2. Definição da reunião para exposição dos resultados da análise do Plano de Aplicação 9 

dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental pela Comissão de 10 

Administração do Fundo. 3.3. Definição da reunião para aprovação da revisão do 11 

Regimento Interno e da proposta de alteração da Lei 2.199/99 no que se refere ao 12 

Conselho. 3.4. Convite para participação da Audiência Pública para finalização dos atos 13 

relativos ao Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Bicanga. 4. Apresentação 14 

da empresa de Consultoria responsável pelos Planos de Manejo da APA do Morro do 15 

Vilante e do Parque Natural Municipal de Bicanga. 5. Encerramento. 16 

A reunião foi presidida pela Sra. Secretária Adjunta de Meio Ambiente da Serra, Graciele 17 

Petarli Venturoti, e secretariada por mim, Aline Sartório Raymundo, Conselheira do 18 

COMDEMAS e Secretária desta Plenária, estando presentes os Srs. Conselheiros: Aline 19 

Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Luciano Cajaíba Rocha – Representante 20 

Ocasional/SEPLAE; Carlos Alberto Freitas Ribeiro – Representante Ocasional/CÂMARA 21 

MUNICIPAL; Herculano Sérgio Nogueira Ramos/SERVIÇOS PÚBLICOS; Lauro Queiroz 22 

Rabelo/FTIES; Helon Martins de Carvalho/FAMS; Fernanda da Silva 23 

Finamore/ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA SERRA (CDL); Rubem Antônio 24 

Piumbini/ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DA SERRA (ASES); Iberê Sassi e Carolina 25 

Rodrigues de Almeida/ONG – INSTITUTO GOIAMUM; Victor José Macedo Queiróz de 26 

Lima e Josebel Baptista/ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. Registrada a presença 27 

também de visitantes. Havendo quórum, deu-se início à 147ª Reunião (Ordinária) do 28 

Conselho Municipal de Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS. A Presidente da Plenária 29 
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deu início aos trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com os seguintes 30 

encaminhamentos: 31 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para deliberação; 32 

Item 2. A ata anterior foi integralmente aprovada. 33 

Item 3. Foi dado início à fala dos Informes gerais. Quanto ao item 3.1, a Presidente 34 

trouxe esclarecimentos sobre A impossibilidade de realização, nesta reunião, de 35 

apresentação da Consultoria responsável pela elaboração do Plano de Manejo da APA 36 

Morro do Vilante, face a problemas de saúde do responsável técnico, ficando a 37 

apresentação transferida para a próxima reunião plenária. 3.1. Foi informada aos 38 

Conselheiros a necessidade de realizar-se uma Reunião Extraordinária para relatoria de 39 

processos, considerando o passivo atualmente existente, e por sugestão dos presentes, à 40 

unanimidade, foi decidido que esta ocorrerá dia 27/05/2014, às 09h00. 3.2. A 41 

Conselheira Danielle expôs a necessidade de agendamento de reunião com os membros 42 

da Comissão de Administração do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, definindo-43 

se o dia 15/05/2014 às 09h00, com a expressa concordância dos membros da comissão 44 

presentes. 3.3. Foi definido que a análise conclusiva da proposta de revisão do 45 

Regimento Interno e da proposta de alteração da Lei 2.199/99 no que se refere ao 46 

Conselho se dará na Reunião Ordinária prevista para o mês de Junho, sendo acordado 47 

que a Secretaria Executiva do COMDEMAS enviará novamente a todos as propostas e 48 

aguardará sugestões e contribuições formais. 3.4. Foi feito o convite aos Conselheiros 49 

para participação da Audiência Pública para finalização dos atos relativos ao Plano de 50 

Manejo do Parque Natural Municipal de Bicanga, que aconteceria no dia seguinte, 14/05, 51 

às 19h00, no CRAS de Laranjeiras. 52 

Item 4. Foi aberta a apresentação do Plano de Manejo da APA do Morro do Vilante e do 53 

Parque Natural Municipal (PNM) de Bicanga, dando-se a palavra à representante da 54 

empresa de Consultoria responsável por sua elaboração, Sra. Alejandra. Durante a 55 

apresentação o Conselheiro Iberê relatou que ajudou na criação do PNM de Bicanga, e 56 

que os problemas que haviam sido identificados à época foram sanados, não entendendo 57 

ser necessária a recategorização da referica Unidade de Conservação (UC). O Conselheiro 58 

informou, ainda, que está sendo prevista a ampliação dos limites da APA de Praia Mole, o 59 

que permitirá sua conexão do PNM de Bicanga, motivo pelo qual propõe que permaneça 60 

a categoria atual, tendo apenas como zona de amortecimento um trecho de APA. Para 61 

complementar, o Conselheiro afirmou que APAs normalmente são desrespeitadas por 62 

todos, e se a categoria for mais rígida é possível minimizar os impactos negativo sobre a 63 

UC, mas acrescentou que, por conhecer bem a região, sabe que é possível a qualidade 64 

dos efluentes da ETE localizada na região ser melhorada, tendo sido esta estrutura 65 

indicada como um dos entraves para a manutenção da categoria de PNM. O Conselheiro 66 

Victor questionou à Consultora a que realmente se poderia restringir a ocupação da área, 67 
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ao que ela mencionou que se todas as leis brasileiras fossem efetivamente cumpridas, 68 

sequer precisaríamos de UCs, mas como não é assim que as coisas se desenvolvem no 69 

Brasil, é preciso fixar restrições de uso de modo a assegurar a manutenção das 70 

características da UC. Ao iniciarem questionamentos quanto a titularidade da área, e 71 

devido às intervenções, foi solicitado aos Conselheiros que aguardassem o fim da 72 

apresentação para demais questionamentos, e que as manifestações sobre o Plano de 73 

Manejo do PNM de Bicanga deveriam ser levadas à Audiência Pública que ocorreria no 74 

dia seguinte. Ao final da apresentação foi dada a palavra aos Srs. Conselheiros. O 75 

Conselheiro Iberê propôs a manutenção dos atuais limites do PNM e a criação da APA 76 

com a delimitação da zona de amortecimento até encontrar a APA de Praia Mole nos 77 

limites ampliados. O Conselheiro Victor solicitou o reenvio, pela Secretaria Executiva do 78 

COMDEMAS, do Projeto de Lei referente ao Plano de Manejo da APA do Morro do Vilante. 79 

A Conselheira Josebel parabeniza o trabalho da Consultoria, mesmo discordando da 80 

proposta apresentada, e sugere pautar a discussão da APA do Morro do Vilante para 81 

avaliação antes do envio à Câmara. Os Conselheiros Iberê e Victor solicitaram o envio da 82 

apresentação feita, incluindo os mapas visualizados. O Conselheiro Luciano questionou 83 

sobre como foi produzida a base cartográfica, ao que foram sanadas algumas dúvidas e 84 

informada a possibilidade de disponibilizar o contato do profissional responsável para 85 

maiores esclarecimentos. A Presidente da reunião informou que o fórum de discussão 86 

sobre o PNM de Bicanga é a Audiência Pública, e ressaltou a importância de participação 87 

de todos os Conselheiros, para darem suas contribuições. O Conselheiro Luciano propôs 88 

que toda a área da UC seja delimitada fisicamente, com identificação de localização, com 89 

o uso, por exemplo, de placas, portais e outros, que permitam a visualização dos limites 90 

a qualquer um. 91 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 11h40min encerrou a reunião 92 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária Executiva do 93 

COMDEMAS, Aline Sartório Raymundo, lavrei a presente ata, que segue assinada por 94 

mim e pela Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 95 

 

Assinaturas: 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti (Presidente em Exercício) 

Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

__________________________________________ 

Aline Sartório Raymundo (Secretária Executiva em Exercício) 

Conselheira Titular 


