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REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES

Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro (12) de dois mil e vinte e um (2021), reali-

zamos, na modalidade presencial, a 3ª Reunião Ordinária de 2021 do COMMAM con-

vocada pela Presidência do Conselho. Às 13h15 (treze horas e quinze minutos), inicia-

mos a reunião,  em segunda convocação, no auditório do SANEAR. Reuniram-se os

membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Colatina/ES (COMMAM), em

sessão ordinária, presentes os seguintes conselheiros: Simone Kuster Mitre (presiden-

te) e Carlos Covre Carnelli (vice-presidente) como representantes da SEDUMA – Se-

cretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;  Hugo Humberto

Gobbi Caliman (membro titular) e Luis Carlos Dubberstein (membro suplente) como

representantes do SANEAR – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental; Ricardo

Luiz Pretti (membro titular) como representante da  SEMDIR – Secretaria Municipal

de  Desenvolvimento  e  Infraestrutura  Rural;  Subtenente  Ricardo  Araújo  Magioni

(membro suplente) como representante da 2ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambi-

ental; Nilo José Tardin (membro titular) como representante da ACODE – Associação

Colatinense de Defesa Ecológica; Aline Cristina Fernandes Moreira (membro suplen-

te)  como representante  da  CAU-ES;  Alysson Roberto  Almeida (membro  suplente)

como representante do  CREA/ES – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

Marcelo Moreira da Silva (membro titular) como representante do IFES/Colatina; Pa-

trik Colombi (membro titular) como representante do SINDICER – Sindicato das In-

dustrias de Cerâmica do ES; Camilo Busato (membro titular) representante do IDAF –

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espirito Santo; Victor Augusto Gomes

Turbino Tonaco (membro suplente) como representante do SINDIROCHAS – Sindi-

cato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo;

Fábio Menelli Andrade (membro titular) como representante da OAB – ES / Colatina;

Marisônia Carvalho Soella como Coordenadora do Fundo Municipal de Meio Ambi-

ente;  Joana Candido das Candeias  como Assessora Jurídica da SEDUMA;  Renato

Moreira e Luciano de Souza Oliveira (representantes da SEDUMA) como a Secreta-
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ria-Executiva do Conselho. Justificaram ausência: representantes da SEMED – Secre-

taria Municipal de Educação. Não participaram e não justificaram: representantes da

Secretaria Municipal de Saúde, do  CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas,  FINDES –

Federação da Indústrias do Espírito Santo e ASSOCOL – Associação dos Construtores

e Loteadores de Colatina. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A Presidência do Conselho declarou aberta a reunião ordinária, após a contagem dos

participantes e verificação de que o número de presentes atendia ao mínimo estabeleci-

do pelo regimento interno de maioria simples para segunda convocação. A presidente

apresentou a pauta da reunião, a saber: a) Leitura e aprovação da ata da reunião an-

terior (10/2021); b)Informes e Expediente; c)Relatório sobre o Fundo Municipal de

Meio Ambiente; d)Processo N° 99566/2020 – GRD Granitos Rio Doce LTDA – Ma-

nifestação jurídica da SEDUMA sobre Auto de Infração Ambiental n°001280; e)

Apresentação do Plano de Saneamento e Tratamento de Esgoto da cidade pelo Sa-

near; g) Palavra Franca. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

A Presidente informou aos Conselheiros que as atas 01/2021 e 02/2021 estavam com

pendências em relação às assinaturas e solicitou que os presentes assinassem as atas li-

das e aprovadas nas reuniões anteriores, no entanto os conselheiros Marcelo Moreira,

representante do IFES, e  Nilo José Tardin, representante da ACODE, recusaram-se  a

assinar a Ata 02/2021, segundo eles, por orientação jurídica. Ato contínuo, a ata da reu-

nião ordinária, realizada em 19/10/21, foi lida pelo  Sr. Luciano de Souza Oliveira,

membro da secretaria-executiva do COMMAM, e aprovada por unanimidade, sem cor-

reções. Após a leitura e aprovação da ata, a Presidente informou que aguarda informa-

ções do Ministério Público sobre um inquérito  relacionado ao  lote do  Processo N°.

033426/2019, da Imobiliária São Miguel LTDA ME, referente  à construção de um

muro de contenção, para então acionar a Câmara Técnica. Em seguida, a Sra. Marisô-

nia Carvalho Soella, Coordenadora do Fundo Municipal de Meio Ambiente, apresen-

tou um relatório detalhado do Fundo que permanece com um saldo de R$ 441.669,59

(Quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove

centavos), sendo que R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) continuam

empenhados e R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), destinados a material de consumo, pode-

riam ser utilizados neste exercício. A aquisição de EPI´s encontra-se na fase elaboração

de edital para licitação, no entanto, foi solicitado Estudo Técnico Preliminar, que é uma

exigência recente dos processos em trâmite. Apresentou-se, então, o próximo tema da pau-

ta: o processo N.° 099566/2020 – GRD GRANITOS RIO DOCE LTDA, que interpôs recurso

em face à decisão de primeira instância proferida pela Secretária responsável pela SEDUMA,

cuja  conclusão,  após  análise  jurídica da  Assessoria  Jurídica  da  SEDUMA,  foi  favorável  à
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manutenção do auto de Infração Ambiental N.° 001280, tendo em vista que não se sustentavam

os  argumentos  apresentados  pela  defesa,  quais  sejam:  i)  a  competência  em  matéria  de

fiscalização ambiental seria do Sanear; ii) O valor exorbitante da multa de 115 UPFMC; Como

argumento para  a  mantença do  auto  de infração,  a  SEDUMA, por  meio  de sua  Secretária,

alegou:  1) a  Lei  Complementar  084/2016,  art  37,  em seu caput  e inciso I,  dispõe“...serão

absorvidas,  pela  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente  –

SEDUMA,  na  medida  em que  for  implantada,  sendo  eles:  -  fiscalizar  o  cumprimento  das

normas de proteção ao meio ambiente e de utilização dos recursos naturais.” 2) No Decreto

N.° 19.687/2017, Art. 2° - A fiscalização e licenciamento ambiental, neste período, passará ser

exercida pela SEDUMA, que deverá manter um quadro mínimo para suas atividades com seus

respectivos servidores a fim de não interromper as atividades de licenciamento e fiscalização

ambiental...” 3) No Decreto Municipal n.° 12.777/2008, Art. 99 - Para efeito da aplicação das

penalidades previstas no artigo anterior, as infrações serão classificadas em leves, graves e

gravíssimas. § 3º São consideradas infrações gravíssimas: I - Dar início ou prosseguir ativida-

de efetiva ou potencialmente poluidora sem licença ambiental de operação; II - Descumprir

condições estabelecidas em licença ambiental de operação, que acarretem em poluição ou de-

gradação ambiental; Art. 105 As penalidades de multa serão aplicadas nos seguintes casos: I -

No valor de 01 a 56,8366 UPFMC para as infrações consideradas leves; II - No valor de

56,8556 a 113,6923 UPFMC para as infrações graves; III - No valor de 113,7112 A 413,6012

UPFMC para as infrações gravíssimas;§ 1ºA multa simples variará de 01 UPFMC a 1.000

UPFMC. A Presidente destacou que o processo estava devidamente instruído, com relatório das

vistorias e registro fotográfico comprobatório das irregularidades. A Presidente esclareceu que o

auto de infração não impedia a regularização do licenciamento, bem como o cumprimento das

condicionantes. A maioria dos conselheiros decidiu pela manutenção do auto de infração, com

os seguintes  votos:  Hugo Humberto Gobbi  Caliman –  SANEAR,  Ricardo Luiz Pretti –

SEMDIR,  Ricardo Araújo Magioni – 2ª Cia Polícia Militar Ambiental,  Aline Cristina Fer-

nandes Moreira – CAU-ES, Alysson Roberto de Almeida – CREA-ES, Marcelo Moreira da

Silva – IFES,  Camilo Busato – IDAF,  Fábio Menelli Andrade – OAB -ES / Colatina,  Nilo

José Tardin - ACODE, totalizando 09 (nove) votos. Foi favorável pela anulação do auto de in-

fração o conselheiro  Victor Agusto Gomes Turbino Tonaco – SINDIROCHAS, totalizando

01(um) voto. O conselheiro Patrick Colombi - SINDICER, declarou que iria abster-se da vota-

ção. A seguir o Sr. Welder Hintz da Silva, Engenheiro Civil do quadro de servidores efetivos

do SANEAR, fez uma apresentação sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Cola-

tina – PMSB,  em atenção à solicitação do conselheiro Lúcio Dalla Bernardina – FINDES. O

Sr. Welder destacou que o Plano é composto por 04 (quatro)eixos: água, resíduo sólido, esgoto e

drenagem. A Lei 11.445/2007 – Lei do Saneamento –, fomentou a elaboração do Plano Munici-

pal de Saneamento Básico e o Decreto N.° 10.203/2020 estipula o prazo até dezembro/2022

para implantação total do plano que foi  elaborado em parceria com a UFES e o Consorcio

CONDOESTE, estruturado em etapas a partir de um diagnóstico da situação do saneamento
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básico, que subsidiou a elaboração de Programas, Projetos e Ações. Após sua elaboração, o Pla-

no Municipal de Saneamento Básico passou pela aprovação da Câmara de Vereadores – Lei

6.413/2017 – e sua implementação é de competência do Órgão Gestor e da Comissão de Acom-

panhamento e Avaliação do PMSB. Os projetos e ações do Plano deverão ser inseridos no orça-

mento do Sanear e da Prefeitura e para sua implementação e execução é de fundamental impor-

tância a captação de recursos nas esferas estadual e federal. Durante todas as etapas e fases, o

plano deveria ser acompanhado pelo Órgão Gestor e pelo COMMAM, no intuito de sempre que

necessário, fossem realizadas adequações ao projeto, a fim de permitir a continuidade da imple-

mentação e execução do PMSB. Atualmente, o plano está em execução, no entanto, sem previ-

são para conclusão, em razão da falta de recursos em alguns períodos de sua execução. Em se-

guida a Presidente concedeu a palavra franca aos conselheiros. O representante do IFES/Colati-

na, Marcelo Moreira, fez uso da palavra e apresentou algumas questões para reflexão e debate:

1) alertou o conselho sobre o que tem presenciado nos comércios de Colatina, pois os funcioná-

rios e munícipes relaxaram em relação ao uso das máscaras e álcool 70° e alertou que, no caso

de retrocesso e agravamento da pandemia, com o retorno das restrições e distanciamento social,

os maiores prejudicados são os próprios comerciantes e comerciários. 2) O conselheiro solicitou

providências por parte da empresa Colatina Ambiental, responsável pela coleta do lixo na cida-

de, para que seus caminhões não derramem chorume nas vias públicas. O vazamento desse pro-

duto nas vias representa perigo e um sério problema ao meio ambiente.  3) A comunidade do

IFES/Colatina é contra o processo de supressão das árvores em frente ao SANEAR, pois existe

uma incoerência no processo, já que em situações semelhantes, como na rua da Unimed, na

ACD, no INSS, na Igreja Luterana e próximo ao Bar do Gerumin, foi aprovado, com o voto do

SANEAR, a adequação das calçadas com a implementação da variante na calçada. 4) O conse-

lheiro alertou que está acontecendo um desmonte da condição arbórea da cidade. No mês de se-

tembro foi retirada uma árvore, próximo ao Material de Construção Zaché em São Silvano. Na

mesma época aconteceu o mesmo na praça da Feira Livre de Colatina e também próximo ao

cartório na rua Alexandre Calmon. O conselheiro enfatizou que o município necessita urgente-

mente de um Plano de Arborização. Após o uso da palavra pelo conselheiro Marcelo Moreira, a

Presidente do COMMAM, e também Secretária da SEDUMA, informou que, atualmente, a Su-

perintendência de Meio Ambiente da SEDUMA possui 03(três) analistas e 04 (quatro) fiscais

ambientais, que atuam diante de denúncias e demandas urbanas e rurais, sempre  em sintonia

com outros órgãos, como o IDAF. Em relação a supressão e podas drásticas, a SEDUMA recebe

demandas da Ouvidoria Municipal e do Ministério Público Estadual, mas ainda não é possível

atender todas as demandas e, por isso, pede a colaboração de todos, afinal, somos todos fiscais e

quando identificarem alguma situação que utilizem, o mais breve possível, o canal da ouvidoria

para denúncias.  Com relação ao Plano de Arborização, existe um estudo em andamento para

atualização do decreto e destacou a aprovação da Lei Municipal de Educação Ambiental. Em

2021 o município efetuou o plantio de 290 (duzentos e noventa) árvores no Recanto Marista 2 e

a SEDUMA e o SANEAR plantaram 04 (quatro) mudas na Praça Municipal por ocasião da Se-
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- 4



mana Municipal do Meio Ambiente.  A Presidente, sra. Simone, disse, ainda, que a SEDUMA

tem sido incisiva nos PRAD´S – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e com os novos

loteamentos, no sentido de executarem de fato as áreas verdes. Por fim, ressaltou que a SEDU-

MA analisa cada caso, conforme suas particularidades, em conformidade com a legislação. O

representante do SINDICER,  Patrick Colombi, pediu a palavra e declarou que suas decisões

são tomadas em cima de parecer técnico. Cada item/assunto deve ser ponderado, analisado sem

extremismo, cada caso é uma situação diferente e precisa ser analisado conforme suas particula-

ridades e por isso, confia no parecer da SEDUMA. A senhora Presidente confirmou a data

da próxima reunião para o dia 08 de fevereiro de 2022, às 13h, com local a ser definido

e informado, conforme previsto no Regimento Interno. Sem mais manifestações, a Pre-

sidência deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi por mim,

Luciano de Souza Oliveira ____________________________ redigida e lida e, ao fi-

nal, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes.

_____________________________
Simone Kuster Mitre (Titular)

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

___________________________________
Carlos Covre Carnelli (Suplente)

SEDUMA – Superintendente de Meio Ambiente e Vice-Presidente do Conselho

______________________________________
Hugo Humberto Gobbi Caliman (Titular) 

SANEAR – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental

__________________________________
Luis Carlos Dubberstein (Suplente) 

SANEAR – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental

__________________________________
Ricardo Luiz Pretti (Titular)

SEMDIR -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento
e Infraestrutura Rural

________________________________
Ricardo Araújo Magioni ( Suplente)

2ª CIA do BPMA – Cia de Polícia Ambiental de Colatina
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_____________________________
Nilo José Tardin (Titular)

ACODE – Associação Colatinense de Defesa Ecológica

_________________________________
Aline Cristina Fernandes Moreira (Suplente)

CAU/ ES – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo

_________________________________
Alysson Roberto de Almeida (Suplente)

CREA/ES – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

_________________________________
Marcelo Moreira da Silva (Titular) 

IFES’- Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina 

_____________________________
Patrik Colombi (Titular) 

SINDICER - Sindicato das Indústrias de Cerâmica do ES

___________________________________
Camilo Busato (Titular) 

IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES

__________________________________________
Victor Augusto Gomes Turbino Tonaco (Suplente)

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

________________________________
Fábio Menelli Andrade (Titular) 

OAB/ES – Ordem dos Advogados do Brasil – 1ª Subseção Colatina 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- 6


