
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA  DA  174ª  REUNIÃO  PLENÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DEFESA  DO  MEIO
AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2016, às 09h00, no Auditório da sede da Área de

Proteção  Ambiental  (APA)  Mestre  Álvaro,  localizado  à  Av.  dos  Estudantes,  s/n,  Jardim

Botânico do Município da Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de

Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS para a 174ª 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 173ª Reunião Plenária;

3. Informes gerais (Inauguração da sede da APA Mestre Álvaro; e Mudanças na SEMMA); 4.

Apresentação das ações já executadas e previstas pela Concessionária de Saneamento Serra

Ambiental  (PPP);  5.  Relato de Processos;  6. Apreciação e deliberação sobre o parecer da

Comissão de Avaliação acerca do Plano de Manejo da APA Estadual do Mestre Álvaro; 7.

Distribuição de processos para relato na 175ª Reunião Plenária; e 8. Encerramento. A reunião

foi  aberta  pela  Secretária  Interina de  Meio Ambiente  Graciele  Petarli  Venturo?,  estando

presentes  em  votação  os  Srs.  Conselheiros:  Priscila  Letro  Caldeira  Vieira  –  Conselheira

Titular/SEMMA; 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;

Guilherme  Ribeiro  de  Souza  Lima  –  Conselheiro  Titular/FAMS;  Fernanda  Passamani  –

Conselheira Titular/ASES; Felippe Corrêa Leão – Conselheiro Suplente/GOIAMUM; Rodrigo

Scárdua Gimenes – Conselheiro Titular/Organizações Profissionais; Vergínia Januária dos Reis

Rocha  –  Conselheira  Titular/SESE  e  Francisco  Alfredo  Lobo  Junger  –  Conselheiro

Titular/CREA-ES.  Foi  informado  aos  Srs.  Conselheiros  que  jus?ficaram  a  ausência  os

Conselheiros Célia Regina Nascimento Recco e Danielle  Fá?ma de Aquino – Conselheiras

Titular  e  Suplente/SESA,  Márcio  Caniçali  e  Juliana  Firme  –  Conselheiros  Titular  e

Suplente/SEDU por mo?vo de trabalho e Alexandre D’Ávila Charpinel e Thiago da Cunha Dias

– Conselheiros Titular e Suplente/Ins?tuto BioEcologia por mo?vo de viagem. Não houve

registro de ausências injus?ficadas.  Registrou-se a presença dos seguintes visitantes: José

Rosário  Brumana,  Nathany  Angélica  dos  Santos,  Mariana  C.  S.  ZaneS,  Carlos  Eduardo

Fernandes  Saleme,  Victor  M.  Nakamura,  Edivane  P.  Ribeiro,  Andressa  Arnabi  Marcos  e

Flavianna  PeUersen  Freire.  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 09h30min, quando foi registrado quórum para deliberação.

Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada por unanimidade a

ata da 173ª Reunião Plenária.

Item 3.  A Presidente iniciou os informes gerais:  1.  Informou aos Srs. Conselheiros sobre a

inauguração da sede da APA Mestre Álvaro, no úl?mo dia 21, estando o espaço disponível

para realização de palestras, cursos, audiências, reuniões e eventos similares; foi proposto

que  todas  as  reuniões  do  COMDEMAS  passem  a  ser  realizadas  nesse  espaço,  havendo

concordância  de todos;  e  2.  Informou que a  então Secretária,  Andreia  Pereira  Carvalho,

assumiu  a  Diretoria  Presidente  do  IEMA  no  úl?mo dia  22,  e  que  a  par?r  desta  data  a

Secretária  Adjunta,  Graciele  Petarli  Venturo?  passou  a  responder  interinamente  pela

Secretaria e presidir este Conselho.

Item  4.  A  Presidente  apresentou  aos  Srs.  Conselheiros  a  equipe  da  Concessionária  de

Saneamento Serra Ambiental presente à reunião, e passou a palavra ao Sr. Carlos Saleme,

representante do Consórcio para sua explanação. O Sr. Saleme fez um breve histórico da

conformação do Consórcio que está atuando na Parceria Público Privada desde 02/01/2015 e

apresentou  alguns  resultados  dos  trabalhos  executados  até  o  momento,  assim como os

indicadores que lhes são aplicados. Ao final, foi dada a palavra aos Srs. Conselheiros, para

exposição de  dúvidas  e  ques?onamentos,  tendo o Sr.  Saleme se  disponibilizado a  tratar

individualmente com os interessados acerca de situações específicas levantadas. Foi sugerida

a  parceria  da  FAMS na  divulgação  da importância  e  da necessidade de  interligação  dos

efluentes  sanitários  à  rede  pública  de  coleta  e  tratamento,  e  que  a  referida  ins?tuição

busque reunir-se com a Cesan e com a Concessionária de Saneamento Serra Ambiental para

maiores  esclarecimentos  e  discussão  de  propostas  para  melhoria  da  efe?vidade  dos

trabalhos no Município. Encerradas as falas, ques?onado pelo Sr. Saleme sobre o julgamento

de processos em face da Concessionária de Saneamento Serra Ambiental pelo COMDEMAS,

sendo-lhe  informado  que  estaria  pautado  para  esta  reunião  plenária  um  processo.  Foi

requerida então a inversão de pauta para que os representantes fizessem sua sustentação

oral. Assim, item concluído, passamos ao relato de processos.

Item 5.  Iniciou-se o tópico de relato de processos, com chamamento dos processos pela

Secretaria  Execu?va,  ausentando-se  da reunião os  Conselheiros  Felippe Leão e Francisco

Junger, que precisaram re?rar-se por compromissos externos. Havendo consenso entre os

presentes, houve a inversão da pauta para tratar do Processo nº. 2403/2015: 5.6. Processo

nº.: 2403/2015  e  apensos  –  Concessionária  de  Saneamento  Serra  Ambiental.  Relator:

Guilherme Ribeiro de Souza Lima – FAMS.  Ementa: Realizar despejo de esgoto in natura
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diretamente sobre o solo, sem os devidos controles ambientais e/ou tratamento adequado, e

também ocasionando transtornos aos transeuntes, em frente ao quiosque do Irajá na orla de

Bicanga. Auto de Infração 8269276/2015 – Multa no valor de R$ 14.000,00. Autuado solicita

o  cancelamento  da  multa  alegando que na  ocasião  houve  furto  de  cabos  elétricos  que

prejudicaram o sistema de bombeamento,  ocasionando o lançamento  no solo,  mas  que

tomou as providências cabíveis imediatamente, consertando o equipamento e recolhendo o

efluente com caminhão de sucção, e dispôs cal onde houve o vazamento para exterminar

microrganismos e realizou o monitoramento da área, não sendo constatada contaminação.

Decisão JAR nº 045/2015, mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa e

requer o cancelamento, a redução ou a conversão da multa. Discussão e Deliberação: O Sr.

Saleme fez a sustentação oral  do recurso,  indicando que o fato que ensejou a multa foi

decorrente  da  ação  de  terceiros,  que  furtaram  o  cabeamento  de  energia  da  Estação

Elevatória,  e  que  imediatamente  após  ter  sido  acionada,  a  equipe  de  campo  da

Concessionária esteve ao local,  avaliou a situação,  adquiriu novos materiais e procedeu à

manutenção necessária, resolvendo o problema em cerca de cinco horas; esclareceu, ainda,

que procedeu à troca de toda a areia contaminada, e que foi a própria Concessionária que

entrou em contato com a SEMMA e requisitou a presença da Fiscalização Ambiental no local

para  verificar  as  medidas adotadas.  Em seguida,  os  representantes  da Concessionária  se

re?raram da reunião.  O Conselheiro Guilherme fez  a leitura de seu relato,  votando pela

redução da multa em 80%, com possibilidade de conversão do valor restante na prestação de

serviços ambientais,  haja vista todas as medidas adotadas para sanar o dano causado. A

Presidente  solicitou  um  à  parte  apenas  para  esclarecer  a  sequência  dos  fatos  que

culminaram  nessa  autuação,  esclarecendo  que  o  processo  foi  diligenciado  pelo

Departamento  de  Recursos  Naturais  da  SEMMA,  a  pedido  do  COMDEMAS  em  reunião

passada, tendo concluído que todas as medidas que poderiam ter sido adotadas, o foram.

Foi então aberta a discussão entre os Srs. Conselheiros e, encerrada a discussão, seguiu-se à

votação. Em regime de votação: Votos pela redução da multa em 80%, com possibilidade de

conversão do valor  restante na prestação de serviços ambientais  –  5 votos (FAMS, SESE,

SEPLAE,  FTIES  e  PROGER);  Votos  contrários  –  3  votos  (ASES,  SEMMA  e  ORGANIZAÇÕES

PROFISSIONAIS).  Absteve-se  da  votação  a  Conselheira  Josebel  Bap?sta,  por  atuar  no

COMDEMAS como representante das Concessionárias de Serviços Públicos que atuam no

Município.  Não havendo mais tempo hábil  para a discussão dos demais processos,  estes

foram transferidos para a próxima reunião plenária. 

Item 6. Foi feita a distribuição de processos para relato na 175ª Reunião Plenária, por meio

de  sorteio  entre  as  ins?tuições  presentes,  esclarecendo-se  a  todos  que  somente  foram

distribuídos processos rela?vos às autuações de concessionárias pela operação de torres de
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telefonia móvel sem o devido licenciamento ambiental, sendo estas por reincidência, visto

que a situação já vem se delongando há vários meses sem que as concessionárias tenham se

regularizado.

Item  8. 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,  Priscila

Letro Caldeira Vieira, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente da

reunião, acompanhada das listas de presença em anexo.

Assinaturas:

Graciele Petarli Venturo8

Presidente da Reunião – Secretária Interina de Meio Ambiente

Priscila Letro Caldeira Vieira 

Secretária da Plenária
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