
MUNICÍPIO DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA  DA  172ª  REUNIÃO  PLENÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  MEIO

AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016

Aos dezenove dias do mês de abril de 2016, às 09h00, no Núcleo de Desenvolvimento de

Recursos Humanos, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 205, Centro, Município da Serra,

Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da

Serra  –  COMDEMAS para  a  172ª Reunião  Plenária,  conforme  prévia  convocação,  com  a

finalidade  de  discu:r  e  deliberar  sobre  a  seguinte  pauta:  1.  Verificação  do  Quórum  e

Abertura da sessão; 2. Aprovação da ata da 171ª Reunião Plenária; 3. Informes gerais; 3.1.

Limpeza da Lagoa do Baú – Carapebus; 3.1. Construção da sede da APA Mestre Álvaro; 3.3.

Andamento dos projetos Agente Ambiental Mirim e Agente Comunitário; 3.4. Lançamento

do Edital para preenchimento da vaga, no COMDEMAS, de representante da comunidade

cienHfica de reconhecida atuação na área ambiental; 3.5. Formação do Grupo Técnico para

discussão da reformulação da Lei Municipal nº. 2199/1999; 3.6. Esclarecimentos sobre as

responsabilidades definidas no Contrato de Programa efe:vado entre Município da Serra e

Cesan  e  acerca  da  Gestão  do  contrato  de  concessão  do  esgotamento  sanitário  à

Concessionária  de  Saneamento  Serra  Ambiental;  4.  Apreciação  e  deliberação  sobre  a

proposta de criação da Câmara Técnica de Análise e Julgamento de Recursos Administra:vos;

5.  Apresentação  e  aprovação  do  Parecer  da  Comissão  de  Avaliação  acerca  do  Plano  de

Manejo do Parque Natural  Municipal  de Bicanga;  6.  Informes da Comissão  de Avaliação

acerca do Plano de Manejo da APA Estadual  do Mestre Álvaro:  avanços e calendário;  7.

Relato de Processos; 8. Distribuição de processos para relato na 173ª 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  Titular/SEMMA;  Célia  Regina  Nascimento  Recco  –  Conselheira  Titular/SESA;

Alessandro Montenegro Bayer – Conselheiro Titular/SEPLAE; Gilberto José de Santana Junior

–  Conselheiro  Titular/PROGER;  Josebel  Bap:sta  –  Conselheira  Titular/Serviços  Públicos;

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheiro Suplente/FTIES; Andressa Arnaba Marcos –

Conselheira Suplente/ASES; Iberê Sassi – Conselheiro Titular/GOIAMUM; Alexandre D’Ávila

Charpinel  –  Conselheiro  Titular/Ins:tuto  BioEcologia;  e  Fábio  Junger  –  Conselheiro

Suplente/Organizações  Profissionais.  Es:veram  também  presentes  acompanhamento  a

Sessão as servidoras Nathany Angélica dos Santos e Francine Moro, além da Sra. Flavianna P.

Freire e do Sr. Rubem Piumbini acompanhando a Conselheira Andressa. Havendo  quórum,
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ATA DA 172ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS
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deu-se início à reunião. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos

pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos:

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h45min, em virtude da ocorrência de problemas com os

equipamentos u:lizados para projeção, sendo que às 09h30 já havia sido registrado quórum

para deliberação.

Item 2. A Presidente reportou aos Srs.  Conselheiros a manifestação do Conselheiro Júlio

César Tavares Portela, que não se fez presente à reunião, o qual havia enviado um e-mail à

Secretaria Execu:va do COMDEMAS solicitando que fosse corrigida a ata da 171ª Reunião

Plenária, colocando suas falas e toda a discussão ocorrida no âmbito do Processo da RDG

Aços  do  Brasil,  “não  omi:ndo nada  do  ocorrido  da reunião”.  A  Presidente  esclareceu a

resposta  que também foi  reme:da  com cópia  aos  demais  Conselheiros,  de  que  as  atas

apresentam  resumos  das  ocorrências  das  reuniões,  e  que,  mesmo  tendo  requerido  do

Conselheiro Júlio a transcrição das falas que ele gostaria que fossem inseridas na ata, não

houve tal resposta, mo:vo pelo qual não foram feitas alterações ao texto enviado a todos.

Ao final desta fala, foi colocada em votação a aprovação da ata da 170ª Reunião Plenária,

não havendo ressalvas dos presentes, sendo aprovada integralmente pelos Srs. Conselheiros.

Item 3.  A Presidente iniciou os informes gerais:  1.  Explanou sobre fatos que chegaram à

SEMMA evidenciando que um autuado insa:sfeito com resultados do julgamento de um

recurso pelo COMDEMAS disparou mensagens na tenta:va de desqualificar a Secretaria e os

atos  do  Conselho.  A  Presidente  esclareceu  a  todos  que  as  decisões  do  Conselho  são

soberanas  no  âmbito  administra:vo,  e  qualquer  insa:sfação  deve  ser  sanada  pelo

interessado no judiciário, ao que o Conselheiro Gilberto acrescentou que mesmo o judiciário

discute apenas a legalidade do processo, pois o mérito é analisado no âmbito administra:vo,

no COMDEMAS. A Presidente declarou também que a SEMMA repudia qualquer :po de

manifestação que tente desqualificar este Conselho, ou mesmo à condução da reunião, que

preza, em todas as suas ações, pela legalidade, moralidade e imparcialidade, e que não há

dúvidas da lisura na condução das reuniões plenárias que ocorreram até o momento.  O

Conselheiro  Carlos  informou  que  o  Deputado  Estadual  Bruno  Lamas  também  tomou

conhecimento de tudo que ocorreu e das mensagens que estavam sendo veiculadas e, em

reconhecimento à  SEMMA, esteve com a empresa na tenta:va de esclarecer  os  fatos  e

demonstrar a imparcialidade da Secretaria nas decisões tomadas pelo Conselho. Por fim, a

Presidente reforçou a importância da revisão da Lei Municipal nº. 2199/99 para retomar a

paridade da conformação do Conselho; 2. Informou que a SEMMA está buscando tratar, na

mídia,  pautas  posi:vas,  de  inicia:va  da  Secretaria,  e  solicitou  a  colaboração  dos  Srs.

Conselheiros na busca e na indicação destas pautas; 3. Quanto à limpeza da Lagoa do Baú, foi

feita uma apresentação da SEMMA demonstrando a situação em que a referida lagoa se
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encontrava, e a condição final, após ações realizadas por meio de parceria com a inicia:va

privada. Foi proposta pelos Conselheiros a edição de uma Moção ao Ins:tuto Estadual de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos  do Espírito  Santo – IEMA solicitando o empenho na

requalificação  da  lagoa,  haja  vista  os  inves:mentos  em  projeto  e  execução  que  seriam

necessários  para  isso  e  considerando  que  a  lagoa  está  inserida  em  uma  Unidade  de

Conservação  Estadual  (APA  de  Praia  Mole).  O  Conselheiro  Iberê  ressaltou  também  os

problemas  da  Lagoa  de  Carapebus,  que  sofre  com  o  lançamento  irregular  de  esgoto,

assoreamento,  ocupação  irregular  das  margens,  dentre outros  problemas.  O  Conselheiro

Carlos  sugeriu que seja dada mais publicidade às ações que estão sendo realizadas pela

SEMMA, com o cunho educacional, para que a população também possa ver que a Secretaria

está  trabalhando  em  prol  do  meio  ambiente;  4.  Quanto  à  construção  da  sede  da  APA

Estadual do Mestre Álvaro, foi feito um breve histórico da situação e uma apresentação da

SEMMA evidenciando o estágio atual  das obras ,sendo,  ao final,  dada a palavra aos Srs.

Conselheiros para opinião e sugestões. O Conselheiro Iberê explanou sobre a:vidades que

eram  desenvolvidas  no  Jardim  Botânico  no  passado,  e  que  poderiam  voltar,  como  por

exemplo as “feirinhas do verde”, pois movimentam o espaço. A Conselheira Josebel ressaltou

a  importância  de  se  buscar  reflorestar  também  o  espaço,  ao  que  o  Conselheiro  Iberê

reforçou que no passado havia feito o plan:o de alguns indivíduos de espécies na:vas que

aparentemente  não se  encontram mais  no local,  mas se  dispôs  a plantar  novamente.  A

Presidente esclareceu que, após a conclusão das obras, o enriquecimento da vegetação será

retomado;  5.  A  Diretora  de  Educação  Ambiental  da  SEMMA,  Francine  Moro,  fez  a

apresentação das ações desenvolvidas pelo DEA em 2016, demonstrando os avanços nos

projetos Agente Ambiental Mirim e Agente Comunitário, e indicando ações futuras;  6.  Foi

informado aos Srs. Conselheiros o lançamento do edital de convocação para par:cipação da

Assembleia de Eleição de representante da comunidade cienHfica de reconhecida atuação na

área ambiental,  a acontecer no dia 28 de abril  de 2016, das 9H30 às 10H00, na sede da

SEMMA, tendo a Presidente solicitado aos Conselheiros que colaborassem na divulgação; 7.

Foi solicitada dos Srs. Conselheiros a manifestação de interessados para a composição do

Grupo  Técnico  para  discussão  da  reformulação  da  Lei  Municipal  nº.  2199/99,  tendo-se

concluído pela integração de três membros, que representam as seguintes ins:tuições: ASES,

Ins:tuto BioEcologia e SEMMA. A SEMMA se comprometeu a finalizar uma proposta inicial

para ser discu:da entre os membros e posteriormente trazida ao Plenário;  8.  Quanto aos

esclarecimentos sobre as responsabilidades definidas  no Contrato de Programa efe:vado

entre  Município  da  Serra  e  Cesan  e  acerca  da  Gestão  do  contrato  de  concessão  do

esgotamento  sanitário  à  Concessionária  de  Saneamento  Serra  Ambiental,  em virtude  da

impossibilidade de comparecimento dos representantes da SESE à reunião este ponto de
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pauta não foi tratado. A Presidente solicitou, no entanto, que o assunto possa ser tratado na

reunião  plenária  de  junho,  quando  se  buscará  trazer  também  representantes  da

Concessionária de Saneamento Serra Ambiental, sendo acatado por todos os presentes.

Item 4.  A SEMMA fez a apresentação de uma proposta de criação da Câmara Técnica de

Análise e Julgamento de Recursos Administra:vos,  que,  a exemplo de Vitória, deliberaria

sobre os processos rela:vos às autuações de menor valor, de até R$ 25.000,00, devidamente

informados  ao  plenário.  Foi  dada a  palavra  ao  Sr.  Rubem Piumbini,  que  acompanhou a

criação da Câmara Técnica no Município de Vitória e reforçou o ganho que se teve ao adotar

tal providência, pois assim assuntos de relevância ambiental puderam passar a ser discu:dos

pelo pleno do Conselho. Segundo o Sr. Rubem, a Câmara se reúne uma vez por mês e todos

os  processos  que serão  encaminhados  à  Câmara  são  listados  e  informados  ao  plenário,

ocasião  em  que  um  Conselheiro  pode  pedir  que  determinado  processo,  devidamente

jus:ficado,  não  seja  tratado  na  Câmara,  e  sim  pelo  plenário.  Em  seguida,  foram  feitos

ques:onamentos dos Srs. Conselheiros acerca da proposta. A SEMMA se comprometeu a

fazer  outras  pesquisas  e  fechar  uma  proposta  para  envio  aos  Srs.  Conselheiros  para

deliberação na próxima reunião plenária.

Item 5. O Conselheiro Iberê fez a leitura do parecer da comissão de avaliação do plano de

manejo do Parque Natural Municipal de Bicanga, retratando problemas, como informações

repe:das  ,  mas  que  não  causaram  prejuízo  à  análise  final.  A  comissão  foi  favorável  à

mudança de categoria da Unidade de Conservação, com o ajuste da área de abrangência,

que passa a ser ampliada e com os zoneamentos propostos para a mesma. Nesse momento

foi registrada a chegada do Conselheiro Alessandro, que também compôs a comissão. Após a

fala da comissão, a Presidente esclareceu que o Parque Natural Municipal de Bicanga já foi

criado  sem  considerar  todos  os  aspectos  definidos  na  legislação  para  Unidades  de

Conservação de proteção integral, e que a categoria era incompaHvel com a localização da

mesma.  No  entanto,  foi  ressaltado  que  a  mudança  de  categoria  somente  tramitará  em

paralelo com a proposta de criação de uma Unidade de Conservação de proteção integral no

Mestre  Álvaro,  para  que  não  haja  prejuízos  ao  Município  na  busca  por  recursos  de

compensação ambiental.

Item 6. O Conselheiro Iberê informou que ainda não foram feitos avanços nas discussões

acerca do plano de manejo da APA Estadual do Mestre Álvaro, tendo a Conselheira Josebel

solicitado sua integração ao grupo. Foi definido entre os presentes que o parecer final deverá

ser apresentado na 174ª Reunião Plenária, em 21/06/2016.

Item 7. Dado o avançar da hora, não havendo mais tempo disponível para a con:nuidade

dos atos da reunião, não foram realizados relatos dos processos distribuídos, ficando estes

automa:camente transferidos para a próxima reunião plenária. 
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Item 8. Foi feita a distribuição de processos para relato na 173ª Reunião Plenária mediante

sorteio realizado na presença dos Srs. Conselheiros, assim como o retorno aos Conselheiros

dos processos baixados em diligência.

Item  9. Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  a  Presidente,  às  11h55,  encerrou  a  reunião

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

Petarli Venturo:, 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 Venturo7 

Secretária da Plenária
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