
MUNICÍPIO DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA DA 169ª  REUNIÃO PLENÁRIA  DO CONSELHO MUNICIPAL  DE  DEFESA DO MEIO

AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2016

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2016, às 09h00, no Auditório da sede da APA da

Lagoa Jacuném, localizado à Rua Dourados, Barcelona, Município da Serra, Estado do Espírito

Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS

para a 169ª Reunião Plenária, conforme prévia convocação, com a finalidade de discu9r e

deliberar  sobre  a  seguinte  pauta:  1.  Verificação  do  Quórum  e  Abertura  da  sessão;  2.

Aprovação  da  ata  da  168ª  Reunião  Plenária;  3.  Informes  gerais  (Publicação  do  Decreto

Municipal nº. 7046/2016; Construção da Sede da APA do Mestre Álvaro, outros informes); 4.

Esclarecimentos referentes aos desembolsos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental;

5.  Deliberação quanto à nova conformação da Comissão de Acompanhamento do Fundo

Municipal  de  Conservação  Ambiental  e  indicação  de  data  para  a  1ª  reunião;  6.

Apresentações  da  SEMMA  –  Ações  realizadas  em  2015,  sendo  6.1.  Departamento  de

Controle  Ambiental;  6.2.  Departamento  de  Recursos  Naturais;  6.3.  Departamento  de

Educação  Ambiental;  e  6.4.  Departamento  de  Fiscalização  Ambiental;  7.  Esclarecimentos

quanto aos Planos de Manejo do Parque Natural Municipal de Bicanga e da APA Estadual do

Mestre Álvaro, para distribuição dos processos para relato; 8. Distribuição de processos para

relato na 170ª Reunião Plenária; e 9. Encerramento. A reunião foi aberta pela Secretária de

Meio  Ambiente  Andreia  Pereira  Carvalho,  estando  presentes  em  votação  os  Srs.

Conselheiros:  Priscila  Letro  Caldeira  Vieira  –  Conselheira  Suplente/SEMMA;  Célia  Regina

Nascimento Recco – Conselheira Titular/SESA; Alessandro Montenegro Bayer – Conselheiro

Titular/SEPLAE;  Gilberto  José  de  Santana  Junior  –  Conselheiro  Titular/PROGER;  Carlos

Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheiro Suplente/FTIES; Guilherme Ribeiro de Souza Lima –

Conselheiro Titular/FAMS; Fernanda da Silva Finamore – Conselheira Suplente/CDL; Andressa

Arnaba  Marcos  –  Conselheira  Suplente/ASES;  Felippe  Correa  Leão  –  Conselheiro

Suplente/GOIAMUM; Alexandre D’Ávila Charpinel – Conselheiro Titular/Ins9tuto BioEcologia;

e  Vergínia  Januário  dos  Reis  Rocha  –  Conselheira  Suplente/SESE.  Es9veram  também

presentes acompanhamento a Sessão os servidores Ronaldo Freire Andrade, Vitor Rosa de

Oliveira, Nathany Angélica dos Santos, Marcos Fialho Cunha, Patrícia da Rocha Leal, Wendel

Azevedo Antunes, Alba Valéria Moreira Marques  e  Francine Miranda Moro Dias da Silva,

além do Sr.  Rubem Piumbini.  Havendo  quórum,  deu-se início  à reunião.  A Presidente da
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Plenária  deu início  aos  trabalhos,  na  sequência  dos pontos  de  pauta,  com os  seguintes

encaminhamentos:

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h20min, quando foi registrado quórum para deliberação.

Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada a ata da 168ª Reunião

Plenária sem ressalvas.

Item 3. Nos informes gerais foram feitos esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: i) Foi

informada  a  todos  a  publicação  do  Decreto  Municipal  nº.  7046/2016,  decorrente  dos

trabalhos do Plenário do COMDEMAS,  e trata da uniformização dos procedimentos para

interposição de defesas e recursos em face de autuações da SEMMA; ii) Situação atual da

construção  da Sede da APA do Mestre  Álvaro,  sendo informado que já  se  encontra  em

estágio avançado, com previsão de conclusão ainda nesse semestre. Foi ressaltado que o

espaço servirá também como base de apoio aos que chegam à APA e aos que possuem

limitações que os impeçam de subir o Mestre Álvaro, além de ser mais uma das ações para

requalificação do Jardim Botânico e do Horto Municipal; iii) Quanto ao Termo de Posse dos

novos Conselheiros,  foi informado que já se encontra pronto e será assinado na próxima

reunião  plenária  para  então  viabilizar  o  ato  de  nomeação  formal  via  Decreto,  sendo

esclarecida a todos a ausência de algumas ins9tuições no Plenário, haja vista não indicação

no  prazo  inicialmente  definido.  Para  os  casos  de  ins9tuições  especificadas  na  Lei,  será

enviado  novo  oTcio  para  indicação  e,  para  a  vaga  de  Representantes  da  Comunidade

CienUfica, será feito novo Edital de Convocação para Assembleia de Eleição; iv) Foi informada

a  publicação  da  Lei  Municipal  nº.  4461/2016,  sendo  a  Polí9ca  Municipal  de  Educação

Ambiental da Serra, que será encaminhada a todos os Conselheiros para conhecimento; v)

Foi informada a necessidade de caminhar com a atualização do Código Municipal de Meio

Ambiente, e não somente com a revisão dos termos já discu9dos no COMDEMAS, visto que a

SEMMA vem enfrentando dificuldades em aplicar disposi9vos das Lei e, ao mesmo tempo,

há  ins9tutos  atuais  que não estão previstos  na Lei.  Alguns  Conselheiros  se  colocaram à

disposição para compor o grupo, e a SEMMA apresentará uma proposta para discussão na

171ª  Reunião  Plenária,  tendo  como  referência  outros  Códigos  mais  atuais;  e  vi)  Foi

informado  aos  Conselheiros  que  já  estão  ocorrendo  as  ações  de  fiscalização  e

conscien9zação  da  sociedade  acerca  dos  períodos  de  andada  dos  caranguejos,  tendo

ocorrido  no  úl9mo  dia  25,  inclusive,  uma  ação  integrada  envolvendo  servidores  dos

Municípios de Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha, Polícia Civil, Polícia Militar, Batalhão de

Polícia Militar Ambiental, Iema e Ibama.

Item  4. A  Presidente  fez  alguns  esclarecimentos  quanto  aos  desembolsos  do  Fundo

Municipal de Conservação Ambiental realizados em 2015, informando que foram necessárias

algumas realocações de recursos aprovados para assegurar a conclusão dos processos de
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compras  que  estavam  em  tramitação,  como,  por  exemplo,  a  de  novos  veículos,  porém

demonstrou  também  que  houve  economia  em  algumas  contratações  para  execução  de

projetos de educação ambiental, compensando os custos. Acrescentou, ainda, que o atual

saldo da conta do Fundo é de R$ 1.000.401,54, mas que é diTcil gastar o dinheiro em virtude

das  necessidades  de  alocação  de  dotação  orçamentária  e  de  tramitação  de  processos

licitatórios,  e  que  outros  esclarecimentos  seriam  repassados  pelo  Departamento  de

Educação Ambiental ainda nesta reunião.

Item 5.  Tal como  informado na úl9ma reunião, foi solicitada a indicação dos Conselheiros

interessados  em  compor  a  Comissão  de  Acompanhamento  do  Fundo  Municipal  de

Conservação Ambiental, nos termos da Lei Municipal nº. 2199/1999, sendo deliberado, por

unanimidade: a) dois representantes do Poder Execu9vo – Vergínia Januário dos Reis Rocha

(Conselheira Titular/SESE) e Francine Miranda Moro Dias da Silva (representando a SEMMA);

b)  um  representante  da  Câmara  Municipal  –  vaga  não  preenchida  por  ausência  de

representante no Plenário; c) um representante da comunidade cienUfica, de reconhecida

atuação  na  área  ambiental  –  vaga  não  preenchida  por  ausência  de  representante  no

Plenário; e d) dois representantes de associação civil  legalmente cons9tuída – Guilherme

Ribeiro de Souza Lima (Conselheiro Titular/FAMS) e Alexandre D'Ávila Charpinel (Conselheiro

Titular/Ins9tuto BioEcologia). Conforme determina a Lei, a Comissão será coordenada pelo

representante da SEMMA, sendo definido pelos presentes, ainda, que assim que houver a

integração de representantes das vagas indicadas nos itens “b” e “c”, serão eleitos os que

par9ciparão da Comissão.

Item 6. Deu-se início  às  apresentações da SEMMA quanto às  ações realizadas em 2015,

alterando-se a ordem em pauta para que fossem complementadas, pelo Departamento de

Educação  Ambiental,  as  informações  quanto  aos  desembolsos  do  Fundo  Municipal  de

Conservação  Ambiental.  As  apresentações  seguiram  a  sequência:  Departamento  de

Educação Ambiental (DEA), Departamento de Controle Ambiental (DCA), Departamento de

Recursos Naturais (DRN) e Departamento de Fiscalização Ambiental (DFA). Foi sugerido pela

Conselheira Vergínia, ao final da apresentação do DCA, que este setor passe a contabilizar

também os atendimentos ao público que são realizados, pois estes usualmente demandam

muito tempo de trabalho e não são considerados. Além disso, ao final da apresentação do

DFA foi sugerido pelos Conselheiros que seja estudada a possibilidade de que a autuação

rela9va a a9vidades irregulares com uso de veículos, como a disposição de resíduos sólidos

ou  poluição  sonora,  seja  vinculada  também  à  placa  dos  mesmos,  de  forma  similar  às

infrações de trânsito. O Sr. Marcos Fialho, representando a DFA, esclareceu as dificuldades

enfrentadas pela equipe fiscal que atua no Disque Silêncio, já que na maioria das vezes os

fiscais atuam sem qualquer proteção da Polícia Militar, ficando expostos a todos os riscos. Foi
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indicado, também, que na Serra muitas vezes se confunde a mera infração administra9va de

incomodidade do som, na forma de poluição sonora, com a “perturbação da ordem pública”,

e o Disque Silêncio por vezes é acionado, quando deveria agir a Polícia Militar, o que causa

uma sobrecarga à SEMMA. Nesse contexto, e considerando outras situações relatadas em

reuniões  plenárias,  o  Conselheiro  Gilberto  reforçou  a  importância  de  um  trabalho

administra9vo bem feito  para  que a  autuação não caia  na esfera  judicial.  A Conselheira

Vergínia, então, sugeriu que o Conselheiro Gilberto desse um curso aos fiscais,  ao que a

Presidente  informou  já  estar  conversando  com  ele  sobre  isso.  Ao  final  das  falas,  o

Conselheiro Carlos  pediu  a palavra  e parabenizou a  equipe  da SEMMA pelos  avanços já

registrados,  pois  conseguiu  superar  os  resultados  de  gestões  anteriores  mesmo  sem  a

estrutura adequada.

Item 7. Diante do avançar da hora, foi sugerido pela Presidente que os Planos de Manejo do

Parque  Natural  Municipal  de  Bicanga  e  da  APA  Estadual  do  Mestre  Álvaro  sejam

apresentados  e  discu9dos  na próxima reunião  plenária,  passando ao  primeiro  ponto  de

pauta, procedendo-se em seguida com a distribuição dos processos correspondentes a eles

para relato.

Item 8. Foi feita a distribuição de processos para relato na 170ª Reunião Plenária mediante

sorteio realizado na presença dos Srs. Conselheiros.

Item  9. Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  a  Presidente,  às  11h50,  encerrou  a  reunião

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

Petarli Venturo9, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente da

reunião, acompanhada das listas de presença em anexo.

Assinaturas:

Andreia Pereira Carvalho

Presidente da Reunião - Secretária de Meio Ambiente

Graciele Petarli Venturo6 

Secretária da Plenária
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