
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 159ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, 

REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, às 09h30, no Auditório da Procuradoria Geral 1 

Municipal da Serra, localizado na 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 Defesa do Meio Ambiente da 4 

Serra – COMDEMAS para a 159ª Reunião Plenária conforme prévia convocação com a 5 

finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação do quórum e 6 

abertura da sessão; 2. Aprovação das atas das 157ª e 158ª Reuniões Plenárias; 3. 7 

Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias de 2015 – Necessidade de Revisão; 4. 8 

Informes gerais; 5. Distribuição de processos; 6. Apresentações da SEMMA – Ações 9 

realizadas em 2014; e 7. Encerramento. A reunião foi presidida pela Sra. Secretária 10 

Adjunta de Meio Ambiente da Serra, Graciele Petarli Venturoti, e secretariada por mim, 11 

Aline Sartório Raymundo,  estando presentes em votação os Srs. Conselheiros: Aline 12 

Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Célia Regina Nascimento Recco – 13 

Conselheira Titular/SESA; Denise Silva Tomasi da Rocha – Conselheira Titular/SEDU; 14 

Luciano Cajaíba – Conselheiro Titular/SEPLAE; Gilberto José de Santana Junior – 15 

Conselheiro Titular/PROGER; Josebel Baptista – Conselheiro Titular/SERVIÇOS 16 

PÚBLICOS; Helon Martins de Carvalho – Conselheiro Titular/FAMS; Julio Cesar Tavares 17 

Portela – Conselheiro Titular/CDL; Rubem Antônio Piumbini – ASES; Iberê Sassi – 18 

Conselheiro Titular/ONG; Victor José Macedo Queiroz de Lima – Conselheiro 19 

Titular/SINDUSCON e Vergínia Januário dos Reis Rocha. Estavam presentes à reunião 20 

servidores da SEMMA que participariam das apresentações. Havendo quórum, deu-se 21 

início à reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos 22 

pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 23 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para deliberação. 24 

Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, e tendo sido feitas todas as 25 

correções solicitadas, foram aprovadas as atas das 157ª e 158ª Reuniões Plenárias. 26 

Item 3. A Presidente da Reunião esclareceu aos Conselheiros o motivo da ausência da 27 

Sra. Secretária de Meio Ambiente, em virtude de comparecimento em reunião com 28 

Comunidades, o que ocorrerá todas as quartas-feiras. Por este motivo, foi informada a 29 

necessidade de nova alteração no Calendário de Reuniões. Havendo a concordância de 30 
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todos os presentes, definiu-se que as reuniões permaneceriam na mesma semana do 31 

calendário anterior, apenas transferindo-se para as terças-feiras. 32 

Item 4. Foi informado aos Conselheiros a publicação dos Decretos que tratam de 33 

procedimentos relacionados ao Saneamento, que também alterou um dos pontos que 34 

vinha sendo questionado acerca das multas aplicadas por descumprimento de 35 

condicionantes, e de ações para execução durante o período de crise hídrica. Foi 36 

informado também que a SEMMA elaborou uma minuta de Decreto para regulamentar 37 

procedimentos para entrada de defesas e recursos na SEMMA, e que este será trazido 38 

para contribuições na próxima reunião plenária. A Presidente da Plenária enviará a todos 39 

uma cópia dos documentos aqui citados por e-mail. O Conselheiro Rubem Piumbini 40 

solicitou que, junto a estas cópias, fossem encaminhadas também as demais normas 41 

utilizadas pela SEMMA, ao que a Presidente assentiu. 42 

Item 5. Foi informado aos Conselheiros que a partir desta reunião a Distribuição de 43 

Processos se dará concomitantemente às atividades principais da reunião, para otimizar 44 

os trabalhos. Foi dado início ao procedimento. 45 

Item 6. Iniciaram as apresentações da SEMMA, com inversão da sequência conforme 46 

disposição das apresentações dos Departamentos. O primeiro a apresentar foi o DRN, 47 

seguido pelo DCA, pelo DEA e pelo DFA. Por fim, foi feita a apresentação das propostas 48 

da SEMMA para utilização dos recursos disponíveis no Fundo Municipal de Conservação 49 

Ambiental, deixando claro aos Conselheiros que tratava-se de estimativa, já que não se 50 

tinha o registro de saldo disponível para o exercício de 2015. Neste momento a Sra. 51 

Secretária adentrou à reunião, explicando aos Conselheiros sobre sua ausência inicial, e 52 

ressaltou a importância de um dos projetos que está sendo previsto, a Virada 53 

Sustentável, e que o Município pode ser pioneiro no Estado. Ressaltou também os 54 

aspectos da crise hídrica e o panorama atual, sendo reforçado pelo Conselheiro Rubem 55 

Piumbini, ficando clara a necessidade de redução do consumo de água. O Conselheiro 56 

Helon pediu a palavra e ressaltou a importância da gestão e do gerenciamento dos 57 

resíduos sólidos no âmbito do licenciamento ambiental, e que a educação ambiental é 58 

fundamental para a sensibilização da sociedade, aliada às ações de fiscalização e à 59 

agilização nos trâmites de licenciamento. O Sr. Ronaldo, Fiscal presente à reunião, falou 60 

da importância de estabelecer um canal de comunicação e mecanismos para se efetivar 61 

ações voltadas ao combate à crise hídrica e a Conselheira Vergínia, na sequência, relatou 62 

sobre os investimentos que estariam previstos para água no Plano Municipal de 63 

Saneamento, mas que a preocupação da maior parte da população é com tratamento de 64 

esgoto. O Conselheiro Iberê ressaltou que boa parte das áreas que teriam disponibilidade 65 

para captação de água subterrânea está sendo aterrada, sendo necessário avaliar tal 66 

situação no Município, e sugeriu à SEMMA avaliar a possibilidade de empregar esforços 67 

para caracterização e recuperação de bacias, dando como exemplo a do Rio Jacaraípe, 68 
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cujas nascentes e foz estariam integradas totalmente no Município. O Conselheiro 69 

Luciano pediu a palavra e ressaltou as novas imagens que o Município adquiriu, e que 70 

estão sendo tratadas, mas que poderão subsidiar um diagnóstico, por exemplo, das 71 

condições das bacias hidrográficas e das áreas verdes. 72 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 11h50 encerrou a reunião 73 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Aline 74 

Sartório Raymundo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente 75 

da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 76 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti 

Presidente da Reunião - Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Aline Sartório Raymundo 

Secretária da Plenária 


