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Aos vinte e nove dias do mês de março de 2017, às 09h00, no Auditório da sede da APA do 1 

Mestre Álvaro, localizado à Rua dos Estudantes, Santo Antônio, Município da Serra, Estado 2 

do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra – 3 

COMDEMAS para a 182ª Reunião Plenária, conforme prévia convocação, com a finalidade de 4 

discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão; 5 

2. Aprovação da ata da 181ª Reunião Plenária; 3. Informes gerais; 4. Apresentação da 6 

proposta de trabalho dos projetos “Agente Ambiental Comunitário” e “De Olho no Óleo” 7 

para o ano de 2017 e 2018; 5. Apresentação institucional das ONG's integrantes do 8 

COMDEMAS; 6. Relato de processos; 7. Distribuição de processos para relato na 183ª 9 

Reunião Plenária; e 8. Encerramento. A reunião foi aberta pelo Secretário Adjunto de Meio 10 

Ambiente, Ronaldo Freire Andrade, que informa a substituição do titular da pasta por 11 

motivo de conflito de agendas. Estão presentes em votação os Srs. Conselheiros: Priscila 12 

Letro Caldeira Vieira – Conselheira Titular/SEMMA; Gilberto José de Santana Junior – 13 

Conselheiro Titular/PROGER; Fernanda da Silva Finamore – Conselheira Suplente/CDL; 14 

Andressa Arnaba Marcos – Conselheira Suplente/ASES; Iberê Sassi – Conselheiro 15 

Titular/Instituto Goiamum; Márcio Caniçali – Conselheiro Titular/SEDU; Joana Martins – 16 

Conselheira Titular/SEPLAE; Vergínia Januário dos Reis Rocha – Conselheira Titular/SESE; 17 

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – Conselheiros Suplente/FTIES; e Alexandre D’Ávila 18 

Charpinel – Conselheiro Titular/Instituto BioEcologia. Estiveram também presentes a esta 19 

Sessão os servidores da SEMMA Francine Moro - Diretora do Departamento de Educação 20 

Ambiental e Marco Casaes – Chefe da Divisão de Licenciamento Ambiental; Quélcia M. F. 21 

Gonçalves e Wellington B. Ginzalfe, representantes da Câmara de Municipal da Serra; e 22 

Flavianna Pettersen da Arcelor Mittal. Havendo quórum, deu-se início à reunião. O 23 

Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com os 24 

seguintes encaminhamentos: 25 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h42 min, quando foi registrado quórum para deliberação. 26 

Item 2. Não havendo contribuições dos Srs. Conselheiros, foi aprovada a ata da 181ª 27 

Reunião Plenária sem ressalvas. 28 

Item 3. O Presidente da Plenária comunica os informes gerais: I. Realização de ações de 29 

fiscalização no dia vinte e cinco de fevereiro nas APA's de Praia Mole e da Lagoa Jacuném. A 30 
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ação na APA Praia Mole foi realizada a pedido do Conselho Gestor e contou com a 31 

participação da Fiscalização Ambiental/SEMMA, Polícia Militar Ambiental e IEMA. A ação na 32 

Lagoa Jacuném contou com a participação da Fiscalização Ambiental/SEMMA e da Polícia 33 

Militar Ambiental. II. Reabertura dos parques municipais, exceto o Jardim Botânico, após as 34 

interdições que ocorreram devido à febre amarela. III. O Conselheiro Francisco Alfredo Lobo 35 

Junger comunicou pessoalmente o seu afastamento do Conselho.  36 

Item 4. A Diretora de Educação Ambiental, Francine Moro, apresentou o plano de trabalho 37 

dos projetos “Agente Ambiental Comunitário” e “De Olho no Óleo” para o biênio 2017/2018, 38 

tendo previsão de início em junho de 2017 e de fim em dezembro de 2018. Explica que a 39 

verba para execução dos projetos advém do Fundo Municipal de Meio Ambiente e requer 40 

aprovação pelo COMDEMAS. Apresenta brevemente o projeto “Agente Ambiental 41 

Comunitário” e informa que a proposta para esta edição é que retornem a premiação e o 42 

seminário por serem fundamentais para a continuidade do projeto. A premiação fomenta o 43 

engajamento das comunidades já inseridas no projeto por meio da disputa de ações de 44 

intervenção, e o seminário permite a formação continuada dos agentes já formados. 45 

Francine apresenta as planilhas de custos para as etapas do projeto “Agente Ambiental 46 

Comunitário”, cujo orçamento totalizou R$ 134.950,00 (cento e trinta e quatro mil e 47 

novecentos e cinquenta reais). Para a premiação e seminário, o valor orçado é de R$ 48 

107.900,00 (cento e sete mil e novecentos reais). Francine explica que o projeto sofreu 49 

cortes para redução no orçamento.  Apresenta dados de edições anteriores e mostra que a 50 

proposta atual possui orçamento reduzido e prazo estendido em relação aos anos 51 

anteriores. O projeto “De Olho no Óleo” é apresentado brevemente. Francine comenta que 52 

a proposta para esta edição é atualizar dados do sistema comunitário de coleta e destinação, 53 

bem como fomentar novas adesões de Associações de Moradores e Condomínios. Apresenta 54 

as planilhas de custos para este projeto, cujo orçamento totaliza R$ 40.000,00 (quarenta mil 55 

reais). Desta forma, o valor total solicitado para a realização dos projetos de educação 56 

ambiental “Agente Ambiental Comunitário”, “De Olho no Óleo”, bem como as premiações e 57 

seminários é de R$ total para a execução dos projetos apresentados totaliza R$ 282.850,00 58 

(duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais). Francine conclui informando 59 

que os valores podem sofrer redução no pregão eletrônico, como já aconteceu em anos 60 

anteriores. O Presidente da Plenária abre para discussões. A Conselheira Vergínia solicita 61 

que seja apresentado o organograma do Departamento de Educação Ambiental. Francine 62 

atende à solicitação e apresenta o organograma do DEA. O Conselheiro Márcio parabeniza 63 

os projetos, comenta sobre o cunho social de ambos, frisa que considerando os ganhos para 64 

a comunidade, o período de execução, que os custos para trabalhos com educação não 65 

formal são elevados, e os valores apresentados estão muito bem dimensionados. A 66 
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Conselheira Vergínia manifesta o sucesso dos projetos apresentados. Comenta sobre as 67 

dificuldades de se utilizar bombonas nas etpas de gerenciamento de resíduos devido à 68 

questões ergonômicas e de indisponibilidade de equipamentos adaptados para tal. Sugere 69 

que seja alinhado com a SESE assuntos relacionados ao uso de materiais e equipamentos no 70 

projeto “De Olho no Óleo” para que sejam adotados recursos que facilitem o manuseio. O 71 

Conselheiro Iberê discorre sobre a atuação de ONG's em projetos de educação ambiental. 72 

Fala sobre a militância, a experiência, as novas diretrizes para a atuação dessas organizações 73 

e sugere que haja maior participação de ONG's na execução de tais projetos. Francine expõe 74 

que o pregão eletrônico aceita a participação de qualquer instituição que atenda aos 75 

critérios técnicos mínimos exigidos. O Sr. Wellington parabeniza a redução de custos. Expõe 76 

que verificou em Planalto Serrano o resultado positivo do trabalho de projetos de Educação 77 

Ambiental da SEMMA e que a Câmara Municipal tem interesse em implantar a coleta 78 

seletiva em suas dependências. A Conselheira Vergínia manifesta que o Plano Municipal de 79 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos tem como umas de suas metas a implantação 80 

da coleta seletiva, que atualmente os resíduos gerados nos LEV's (Locais de Entrega 81 

Voluntária) já instalados no município para coleta de recicláveis são doados para as 82 

cooperativas e associações de reciclagem. O Presidente da Plenária abre para votação. 83 

Votação em unanimidade à favor do uso da verba do Fundo de Meio Ambiente para a 84 

execução dos projetos de Educação Ambiental. Francine encerra comentando sobre o 85 

avanço nos trabalhos de formação de Agentes Ambientais Mirins, realizado pelo próprio 86 

corpo técnico do DEA/SEMMA, e que consiste na formação ambiental de crianças. O 87 

Presidente da Plenária solicita autorização para apresentação de pauta extra. Trata-se de 88 

uma demanda do setor de Licenciamento Ambiental da SEMMA. O Chefe da Divisão de 89 

Licenciamento Ambiental da SEMMA apresenta-se ao COMDEMAS. Discorre que foram 90 

identificados gargalos na tramitação do Licenciamento Ambiental na SEMMA e que a 91 

modernização do sistema permitiria agilizar as tramitações, aumentar a geração de recursos 92 

para o município, gerar economia para a administração e promover o desentrave para os 93 

empreendedores. Desta forma, traz para análise no Conselho uma proposta de 94 

modernização do sistema de informação do Licenciamento Ambiental com o uso de verba 95 

do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Marco informa que na proposta estão 96 

contemplados três cenários possíveis, sugerindo, neste momento, a implantação do cenário 97 

1, cuja implantação do sistema ocorreria apenas em nível de SEMMA. Explica que após a 98 

modernização, os processos de Licenciamento Ambiental seriam digital, o que resulta em 99 

mais clareza, mais segurança, redução de risco de perda de informações, redução no tempo 100 

de tramitação e melhora no acompanhamento das condicionantes das Licenças Ambientais.  101 
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O Presidente da Plenária abre para discussões. A Conselheira Joana questiona se o novo 102 

sistema substituiria o atual sistema de protocolo e, tendo em vista que o cenário 3 103 

contempla a adesão de toda a PMS, sugere que tal possibilidade seja discutida de forma 104 

ampla, visto que o sistema de protocolo atual apresenta problemas. A Conselheira Fernanda 105 

Finamore comenta que o sistema de Licenciamento Simplificado no IEMA é digital e que se 106 

observa maior celeridade no andamento dos processos. A Conselheira Vergínia questiona se 107 

os processos físicos que tramitam atualmente também serão contemplados no novo 108 

sistema. O Sr. Marco responde que a digitalização de tais processos seria inviável, que os 109 

processos físicos que já existem permaneceriam físicos e que eles seriam apenas 110 

identificados na plataforma do novo sistema. O Conselheiro Alexandre questiona se o 111 

protocolo do processo de Licença Ambiental seria feito no atual Protocolo Geral da PMS. O 112 

Sr. Marcos responde que o protocolo seria feito diretamente na SEMMA e, logo em seguida, 113 

a documentação apresentada já seria digitalizada e prosseguiria em plataforma digital. A 114 

Conselheira Joana questiona sobre a tramitação do processo fora da SEMMA, tendo em vista 115 

que os sistemas seriam incompatíveis. O Sr. Marcos informou que a empresa proponente irá 116 

conversar com a área de Tecnologia da Informação da PMS para discutir tais questões, mas 117 

que a proposta inicial seria tramitar fora da SEMMA apenas partes necessárias do processo 118 

em meio físico e que, os documentos inseridos em outros setores da PMS seriam 119 

digitalizados e inseridos na plataforma no retorno à SEMMA. A Conselheira Joana reforça a 120 

sugestão de buscar vias de implantação do cenário 3. O Conselheiro Carlos comenta que a 121 

SEMMA e a SEDUR interagem muito e sugere a implantação do sistema nestas duas 122 

secretarias. Marcos finaliza informando que o sistema proposto já existe, está em 123 

funcionamento em outras localidades, já passou por melhorias e que seria implantado 124 

adequado às necessidades da SEMMA. O Conselheiro Gilberto levanta alguns pontos sobre a 125 

gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, regido pela Lei Municipal 2.199/99. Comenta 126 

o art. 100 que trata da Comissão de administração do Fundo de Meio Ambiente e questiona 127 

se tal Comissão está constituída. Considerando que nesta Plenária não houve convicção 128 

quanto à constituição da Comissão de administração, o Presidente da Plenária suspendeu a 129 

votação da proposta de implantação do sistema de modernização do Licenciamento 130 

Ambiental para que esta informação seja verificada em arquivos do COMDEMAS. Convoca 131 

de forma preventiva os Conselheiros presentes a estarem presentes em uma Extraordinária, 132 

previamente agendada para o dia cinco de abril de 2017 para tratar esta pauta.   133 

Item 5. Tendo em vista a extensão das discussões dos demais itens da pauta, as 134 

apresentações institucionais das ONG’s foram suspensas nesta reunião.  135 

Item 6. Tendo em vista a extensão das discussões dos demais itens da pauta, os relatos de 136 

processos foram suspensos nesta reunião.  137 
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Item 7. I. É aberta discussão quanto ao procedimento de análise e relato dos processos 138 

distribuídos na 181ª Reunião Plenária referentes à ocupação irregular em Barcelona. Os 139 

Conselheiros sugerem que todos os processos sejam analisados e relatados pela comissão 140 

constituída na 181ª Reunião Plenária. O Presidente da Plenária abre para votação. É 141 

aprovado por unanimidade. Os processos foram recolhidos e entregues ao coordenador da 142 

comissão de análise, Sr. Alexandre D’Ávila Charpinel (Conselheiro Titular/Instituto 143 

BioEcologia) para relato na próxima Reunião Ordinária. II. São distribuídos treze processos 144 

para relato na próxima Reunião Ordinária mediante sorteio realizado na presença dos Srs. 145 

Conselheiros. III. Quanto ao pedido de vistas do processo nº. 13332/2014 – Fibria Celulose 146 

S/A, feita pelo Sr. Júlio César Tavares Portela (Conselheiro Titular/CDL) na 181ª Reunião 147 

Plenária, o Presidente da Plenária comenta que no referido processo, à folha treze, está 148 

registrado que o Conselheiro teve vistas aos autos. A Sra. Priscila Letro (Conselheira 149 

Titular/SEMMA) informa que a solicitação foi feita na 180ª Reunião Plenária, sendo que por 150 

se tratar da reunião de encerramento dos trabalhos do ano de 2016, não houve distribuição 151 

de processos. Esclarece que o Sr. Júlio César Tavares Portela (Conselheiro Titular/CDL) esteve 152 

na SEMMA para receber o processo para vistas e o mesmo foi entregue. Posteriormente, o 153 

Sr. Júlio César Tavares Portela (Conselheiro Titular/CDL) foi contatado para proceder a 154 

devolução do processo, pois a continuidade do pedido de vistas seria feito na 182ª Reunião 155 

Plenária. A solicitação da SEMMA foi atendida. Após tais esclarecimentos, entende-se que o 156 

processo deve ser novamente entregue à CDL para atendimento ao pedido de vistas para 157 

votação na próxima Reunião Ordinária.   158 

Item 8. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Plenária, às 11h20, encerrou a 159 

reunião, da qual eu, Secretária desta Plenária, Jozibella Bridi Carleto, lavrei a presente ata, 160 

que segue assinada por mim e pelo Presidente da reunião, acompanhada das listas de 161 

presença em anexo. 162 

Assinaturas: 163 
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Presidente da Reunião 
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