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ATA 02/2021 - REUNIÃO ORDINARIA VIRTUAL DO CONSELHO

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES 

Aos  17  (dezessete)  dias  do  mês  de  agosto  (08)  de  dois  mil  e  vinte  e  um (2021),

realizamos  a  1ª  Reunião  Ordinária  de  2021,  no  formato  virtual,  do  COMMAM

convocada pela Presidencia do Conselho. Às 15h15 (quinze horas e quinze minutos)

iniciamos a reunião, em segunda convocação, no formato virtual, pelo aplicatico Teams.

Reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Colatina/ES

(COMMAM), em sessão ordinária, estando presentes os seguintes conselheiros: Simone

Kuster  Mitre (membro  titular)  e  Carlos  Covre  Carnelli (membro  suplente)

representantes da SEDUMA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Luis

Carlos  Dubberstein (membro  suplente)  representante  do  SANEAR  –  Serviço

Colatinense  de  Saneamento  Ambiental;  Victor  Augusto  Gomes  Turbino  Tonaco

(membro  suplente)  representante  do  SINDIROCHAS –  Sindicato  das  Indústrias  de

Rochas  Ornamentais,  Cal  e  Calcário do Estado do Espírito  Santo;   Camilo Busato

(membro titular) representante do IDAF -  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal

do ES;  Marcelo Moreira da Silva (membro titular) representante do IFES - Instituto

Federal  do  Espírito  Santo/Campus  Colatina;  Nilo  José  Rezende  Tardin (membro

titular)  representante  da  ACODE –  Associação  Colatinense  de  Defesa  Ecológica;

Patrik  Colombi (membro  titular  )  representante  da  SINDICER –  Sindicato  das

Industrias  de  Ceraminca  do ES;  Ricardo Luiz  Pretti (membro titualr)  SEMDIR –

Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  e  Infraestrutura  Rural  e  Gabriela  Dalla

Bernadina (membro  suplente)   representante  da   Assocol –  Associação  das

Construtoras e Loteadores de Colatina.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Justificaram  sua  ausência  os  representantes  da  SEMED-Secretaria  Municipal  de

Educação;  FINDES –  Federação  das  Industrias  do  Espírito  Santo  e  OAB/ES  -  1ª

Subseção de Colatina. Não participaram e não justificaram os representantes da:

Secretaria  Municipal  de  Saúde,   Cia  de  Polícia  Ambiental,  CREA-ES –  Conselho

Regional  de  Engenharia  e  Agronomia;  CAU-ES  –  Conselho  de  Arquitetura  e
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Urbanismo;  CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas. A senhora  presidente do Conselho

declarou aberta a reunião ordinária após a contagem dos participantes atender o minimo

estabelecido pelo regimento interno de maioria simples para segunda convocação. A

presidente concedeu a palavra para apresentação de cada conselheiros e após apresentou

a pauta do reunião, a saber:  - Leitura da ata anterior; - Relatório sobre o Fundo

Municipal de Meio Ambiente; - Solicitação de aquisição de 02 aparelhos GPS para

a Seduma; - Aquisição de caminhão Baú para Ascor, visando a ampliação da coleta

seletiva; - Solicitação para supressão de 04(quatro) árvores em frente ao Sanear

para adequações da calçada cidadã.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A ata da reuinião extra-ordinária, realizada em 21/07/2021, foi lida pelo Sr. Luciano de

Souza Oliveira, membro da secretaria executiva do COMMAM, e aprovada, apenas

com a  correção do nome do representante do SINDIROCHAS. Após a leitura da ata, o

conselheiro  Marcelo  Moreira  da  Silva  (IFES/Campus  Colatina)  pediu  a  palavra  e

ponderou sobre a particidade do atual formato das reuniões. A reunião remota permite a

otimização  do  tempo  e  das  atividades  diárias,  no  entanto,  no  caso  de  pautas  mais

delicadas, seria interessante que a realização da reunião presencial, para um debate mais

aprofundado.  Outros  conselheiros  manifestaram  a  mesma  opinião  do  conselheiro

Marcelo Moreira da Silva. O conselheiro Victor Augusto Tonaco (SINDIROCHAS),

sugeriu  que  no  caso  da  reunião  presencial,  seja  realizada  pela

manhã.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A seguir, foi apresentado um relatório do Fundo Municiapal de Meio Ambiente, por

sua Coordenadora,  a Sra Marisonia Carvalho Soella.  Atualmente o Fundo tem um

saldo de R$441.699,59 (Quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e nove

reais  e  cinquenta  e  nove  centavos),  sendo  que  R$52.500,00  (ciquenta  e  dois  mil  e

quinhentos) estão empenhados, sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para material de

consumo,  e podem ser utilizados no exercicio de 2021. Foi autorizado pelo Conselho

em  13/08/2019  a  despesa  com  construção  do  muro  da  2ª  Cia  da  Policia  Militar

Ambiental  e  em  27/10/202  a  aquisição  de  EPI´s  para  a  3ª  Cia  Independente  de

Bombeiros Militar. Em virtude do saldo reduzido priorizou-se a aquisição dos EPI´s

pela  modalidade  de  adesão a  Ata  de  Registro  de  Preços,  pois,  não  exige  a  reserva

orçamentária e não interfere na tramitação e continuidade do processo de construção do

muro  da  2ª  Cia  da  Policia  Militar  Ambiental.  Após  apresentação  do  relatório,  o

conselheiro  Ricardo Luiz Pretti -  SEMDIR,  propôs que parte do recurso do Fundo

Municipal de Meio Ambiente, seja investido na reconstrução do Centro de Vivencia do

Horto  Municipal.  A conselheira  Gabriela  Dalla  Bernadina  - Assocol,  elogiou  a
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iniciativa de apresentar o relatório do Fundo Municipal de Meio Ambiente e as ações

de investimento dos recursos, e o conselheiro  Nilo José Tardin – ACODE, sugeriu o

lançamento de editais  para apoio e  incentivo a  pesquisa.  A presidência do conselho

informou  que  os  editais  serão  lançados  em  conformidade  com  a  Lei  da  Política

Municipal  de  Educação  Ambiental, com  levantamento  técnico,   formalização  do

pedido  e  apreciação  do  Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente.  A presidencia  do

conselho, informaou ainda, que o texto da Política Municipal de Educação Ambiental

foi finalizado e encaminhado para apreciação da Procuradoria Municipal e após será

encaminhada à Câmara do Vereadores para análise e votação.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A  seguir  foi  apresentada  a  solicitação  da  SEDUMA,  por  meio  do

OFÍCIO.PMC.SEDUMA.360.2021,  para  aquisição  de  02  GPS´s,  para  auxiliar  nos

processos  de estudos ambientais e análise de dados, no valor estimado de R$1.900,00

(hum mil e noventos reais) cada aparelho. Os conselheiros aprovaram por unanidade a

aquisicção dos equipamentos supramencionados, com recursos do Fundo Municipal de

Meio Ambiente. Foi proposto pelo conselheiro Ricardo Luiz Pretti – SEMDIR, que a

Seduma,  após  a  aquisição  dos  equipamentos,  apresente  relatórios  das  atividades

realizadas,  para  reforçar  a  importância  do  investimento  de  apoio  a  fiscalização  e

preservação do meio ambiente.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dando continuidade a pauta de trabalho foi apresentado o Processo n° 010684/2021 da

ASCOR – Associação de Catadores Colatinense de Materiais Recicláveis, solicitan-

do ao COMMAM, aquisição de 01 caminhão baú para ampliar a Coleta Seletiva “Porta

a Porta” visando atender os bairros que ainda não são contemplados pelo projeto. A pre-

sidência  explicou  que  atualmente  a  ASCOR coleta  5000  kg/dia  de  material  para

reciclagem,  tem  autorização/capacidade  de  no  máximo  6000  kg/dia,  por  tanto,  um

deficit  1000  kg/dia  e  a  aquisição  do  caminhão  seria  justamente  para  suprir  esta

demanda. A presidência acrescentou que trata-se de um investimento de alto valor e que

existem  outras  prioridades  no  momento.  O  conselheiro  Ricardo  Luiz  Pretti  –

SEMDIR,  concordou com o posicionamento da presidência, e que o pedido deve ser

muito bem analisado justamente, pelo alto valor do investimento. O conselheiro  Luis

Carlos  Dubberstein fez  um  breve  histórico  sobre  a  criação  da  Associação  de

Catadores, destacou a relevância e importância do trabalho da ASCOR, e por isso, o

pedido precisa de uma análise criteriosa. Após alguns questionamentos, os conselheiros

chegaram ao consenso em convidar  a  ASCOR para  uma explanação detalhada  não

apenas das atividades desenvolvidas, mas também, das demandas atuais, custos e planos

de investimento,  a  fim de melhor  subsidiar  a  tomada de decisão do Conselho,  bem
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como, a possibilidade de inclusão no orçamento de 2022.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por fim, a presidência apresentou o último ponto da pauta de trabalho, encaminhado

pelo  SANEAR,  por  meio  do  OFÍCIO.SANEAR.NEO.015/2021,  solicitando  a

supressão e substituição de quatro árvores para implementação da calçada cidadã.

O  conselheiro  Luis  Carlos  Dubersteein  -  SANEAR,  ressaltou  que  a  solicitação  é

técnica  e  permitida  pela  legislação  vigente,  dentro  do  contexto  urbano,  buscando

conforto de transeuntes  em harmonia com meio  ambiente.  O conselheiro  Nilo José

Tardin – ACODE, foi contra a retirada das árvores, sugeriu a suspensão do processo e

pediu vistas ao processo. Como o assunto foi bastante discutido pelos conselheiros e não

houve  um consenso  a  presidência  suspendeu  a  pauta  para  que  os  conselheiros  que

pediram vistas ao processo, apresentem um parecer na próxima reunião ordinária do

COMMAM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Não existindo qualquer outra manifestação, a presidência deu por encerrada a reunião,

lavrando-se  a  presente  ata,  a  qual  foi  por  mim,  Luciano  de  Souza  Oliveira

___________________________________,  redigida  e  lida,  e  após  aprovada,  será

assinada por todos os conselheiros presentes.

____________________________________
Simone Kuster Mitre

SEDUMA – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
 e Meio Ambiente e Presidente do Conselho

__________________________________
Luis Carlos Dubberstein

SANEAR – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental

____________________________________________
Victor Augusto Gomes Turbino Tonaco 

SINDIROCHAS- Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, 
Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo – 

_________________________________
Camilo Busato

IDAF -  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES
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______________________________
Marcelo Moreira da Silva

IFES – Instituto Federal do Espírito Santo/Campus Colatina

__________________________
Nilo José Rezende Tardin

ACODE – Associação Colatinense de Defesa Ecológica

_____________________________
Patrik Colombi

SINDICER - Sindicato das Indústrias de Cerâmica do  ES 

_______________________________
Ricardo Luiz Pretti 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural

________________________________
Gabriella Dalla Bernardina 

Assocol – Associação das construtoras e loteadores de Colatina
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