
Ata da reunião com as entidades da Sociedade Civil referente 

ao chamamento público para formação do Conselho Consultivo 

do Monumento Natural Estadual Serra das Torres. 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2017, de 13h30 às 16h50 no 

auditório do IDAF em Mimoso do Sul, sito à Rua José Coelho dos Santos, 

nº 231, reuniu-se o Instituto Estadual de Meio Ambiente, representado 

pela Gestora do Monumento Natural Estadual Serra das Torres, com 

representantes de entidades da sociedade civil, registrados na lista de 

presença anexa, visando o atendimento à legislação pertinente ( Lei 

Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação - SNUC e o Decreto Federal nº 4.340, de 22 

de agosto de 2002, que a regulamenta; considerando a Lei Estadual nº 

9.462 de 11 de junho de 2010, que institui o Sistema Estadual de Unidades 

de Conservação – SISEUC e a Lei Estadual nº 9.505 que altera parcialmente 

o SISEUC; a Lei Estadual 9.463 de 14 de junho 2010 que cria o Mona Serra 

das Torres, a Instrução Normativa IEMA Nº 07 de 28 de novembro de 2011 

e a Instrução de Serviço nº 137-S de 11 de julho de 2017), conforme 

chamamento publico publicado no Diário Oficial no dia 12 julho de 2017. A 

reunião foi moderada pela gestora da UC Mona Serra das Torres, 

secretariada por Janine Marta Scandian, e teve como objetivo a eleição 

das entidades representantes da sociedade civil no Conselho Consultivo 

do Monumento Natural Estadual Serra das Torres. Inicialmente os 

representantes das entidades foram recebidos pela Gestora do 

Monumento Natural Serra das Torres, Sra. Gerusa Bueno Rocha, 

juntamente com os servidores do IEMA Guilherme Carneiro e Janine 

Marta Scandian, e convidados a assinar a lista de presença e fazer a 

entrega da documentação para conferência, que foi realizada pelo 

Guilherme e Janine. Em plenária  a moderadora da reunião apresentou 

com auxílio do data show informações sobre a importância e o histórico 

do processo de formação do conselho gestor. Em seguida a moderadora 

abriu espaço para  perguntas. O Sr. Flávio Constatantino, representante da 

Colamisul solicitou que o material da apresentação seja entregue 

impresso para as instituições. Gerusa B. Rocha informou que será enviado 



à todos por e-mail. Em seguida, a moderadora  procedeu a leitura das 

regras da reunião: 

1- As entidades deverão assinar a lista de presença e entregar 

documentação para conferência. 

2- Os representantes receberão um cartão identificando por cor o 

município o qual a entidade está sediada, com o número 

correspondente ao segmento que representa. 

3- Casa haja mais de uma entidade pleiteando a vaga de determinado 

segmento, será buscado o consenso entre as entidades que terão 

um tempo de 10 minutos para tal finalidade.  

4- Caso tenha mais de uma entidade pleiteando a vaga de 

determinado segmento poderá ser escolhido via consenso 

prioritariamente, ou em votação da plenária, uma entidade para  

ser titular e outra entidade para ser suplente. 

5- Caso não haja o consenso serão utilizados os seguintes critérios 

para desempate: 

4.1: Entidade com sede localizada no interior ou mais próxima à UC. 

4.2: Entidade que tenha ação ou projeto na área de abrangência da 

UC. 

4.3: Entidade com maior representatividade de associados. 

4.4: Entidade mais antiga. 

6- Caso os critérios acima não sejam suficientes a plenária votará e a 

entidade com maioria simples será considerada vencedora. 

7- Poderá ser avaliado e acordado com a plenária um prazo para a 

complementação de documentação das entidades se for necessário. 

Finalizada a apresentação das regras, a moderadora se dirigiu a plenária 

para informar que algumas entidades ficaram com documentação 

pendente, e propôs o estabelecimento de um prazo até o final do mês de 

agosto para a entrega da documentação.  A plenária por unanimidade 

acatou a proposta. Em seguida houve espaço para a plenária apresentar 

duvidas ou manifestações.  O Sr. Marcos Soares questionou que na área 

da UC são 3 municípios, mas só tem vaga para 2 associações de 

moradores. A moderadora esclareceu que não foi possível inserir 3 

associações de moradores em função da necessidade de garantir paridade 



e equidade, mas que as vagas de titular e suplente, podem ser ocupadas 

por entidades diferentes, e desta forma poderá haver representação dos 3 

municípios. O Sr. Marcio Menon, Secretário de Meio Ambiente de Atílio 

Vivácqua defendeu a importância de dar um prazo para o Comitê do 

Itapemirim apresentar a documentação. Gerusa informa que eles haviam 

manifestado interesse anteriormente, mas não fizeram contato para 

justificar a ausência. Deu-se então início ao momento de eleição das 

entidades não governamentais que ocuparão as vagas do conselho gestor. 

A moderadora ressaltou que a vaga de titular e de suplente podem ser 

ocupadas por entidades diferentes desde que haja acordo, em seguida fez 

a chamada por segmento organizados em subgrupos para definir o 

representante via consenso. A moderadora esclareceu que em caso de 

segmento com apenas uma entidade representante, esta ficará com as 

vagas de titular e suplente, por meio de confirmação verbal do interesse 

pela vaga no conselho. A eleição prosseguiu com grupos reunidos por 

segmento.  Houve consenso para a definição dos representantes dos 

seguintes segmentos: representante das entidades ambientalistas e/ou 

cultural, representante de associações de moradores (2 vagas), 

representante dos produtores rurais, representante entidade social ou 

educacional, Conselhos Meio Ambiente / Des. Rural Sustentável e do 

Grupo Jovem. O Sindicato Rural de Muqui , único representante do 

segmento ficou com a vaga de titular e de suplente  A Colamisul e a Selita 

não entraram em acordo pois ambas pleitearam a vaga de titular. A 

situação foi reportada a moderadora que decidiu por meio das regras de 

prioridade. A Colamisul venceu pela regra 1 - sede da entidade se localiza 

mais próximo dos limites do Mona Serra das Torres. A Selita informou que 

terá que levar a situação à Diretoria para ver se manterão o interesse pela 

suplência. Caso contrário as duas cadeiras, titular e suplente ficarão com a 

Colamisul. A AIROMAV e Sindirochas também não entraram em consenso, 

ambas pleitearam a vaga de titular. Foi adotado pela moderadora o 

critério de desempate, no entanto o Sindirochas não concordou. A 

moderadora remeteu a decisão para plenária após apresentação de 

argumentos das duas entidades. Rogério Ribeiro do Sindirochas alegou 

que como um é associação e o outro sindicato os critérios não foram 

acessíveis da mesma forma às duas, e que o sindicato representa todos os 



mineradores,  e não apenas  alguns associados, por isso tem maior 

legitimidade. Marcos da AIROMAV informou que a Associação foi 

montada à partir dos moldes que o IEMA sugeriu, que não possuem fins 

lucrativos, que faz trabalho social e de recuperação ambiental, que tem 

associados que trabalham com beneficiamento mas também exploração, 

e a entidade é filiada ao Sindorochas, porém a entidade encurta caminho 

entre os donos e a representatividade. A moderadora lembra que pelas 

regras a prioridade é para a entidade que se localiza mais próximo a UC, o 

impasse persiste e é feito a votação pela plenária de acordo com as regras 

da reunião para decidir qual entidade ocupará a vaga de titular. O 

resultado foi de 15 (quinze) votos a favor, nenhum contra, e 10 (dez) 

abstenções a AIROMAV ficou com a vaga de titular, e o Sindirochas com a 

suplência. A moderadora informou que caso o Sindirochas não concorde 

com a decisão pode encaminhar Ofício a diretora do IEMA com 

questionamento e argumentações.  Marcio Menon pediu a palavra e disse 

que entrou em contato com o presidente do Comitê do Itapemirim, Sr. 

Paulo Breda, que justificou a ausência por motivo de saúde, e confirmou 

que  tem interesse em compor o conselho, mesmo que fiquem como 

suplentes. A representante do Comitê do Itabapoana, Sra. Iracilda Dias, 

pediu a palavra e reiterou a importância da participação dos dois Comitês 

no conselho, e propôs que eles fiquem como suplentes. A plenária foi 

ouvida em relação à questão e aprovou por unanimidade o prazo para o 

Comitê do Itapemirim apresentar a indicação de representante e os 

devidos documentos. A moderadora Gerusa B. Rocha fez a confirmação 

dos representantes por segmento para registro em ata, e esclareceu que a 

documentação será melhor conferida e haverá a publicação no DIO do ato 

administrativo da Diretora do IEMA com a nomeação dos conselheiros e a 

cerimônia de posse deverá ser em final de setembro. O resultado das 

entidades e respectivos representantes foi o seguinte: 

1- Entidade Ambientalista e/ou social: 

Titular: Oscip representada pelo Sr. Luiz Salvador (condicionada a 

apresentação dos documentos). 

           Suplente: APRON – Claudia Altoé. 

2- Associações de moradores (2 vagas): 



Titular 1: Associação de Moradores da Morubia representada pelo 

Sr. Eriveuto Diego da Silva, aguardando indicação oficial do 

representante. 

Suplente 1: AMCOFA, representada na reunião pelo Sr.  José Luiz 

Ventura, que ocupará a vaga. 

Titular 2: Associação Pró-Desenvolvimento da Fortaleza, 

representada pelo Sr. Antônio Renato Bettero que deverá ocupar a 

vaga. 

Suplente 2: Associação Pró-Desenvolvimento da Fortaleza, 

representada pelo Sr. Antônio Guilherme Ghiotto que deverá 

ocupar a vaga. 

3- Representante dos produtores rurais: 

Titular : AMOP – Associação de Moradores e Produtores Rurais das 

Palmeiras, representada na reunião pelo Sr. Isaque Teodoro que 

ocupará a vaga no conselho. 

Suplente: Associação de Moradores e Produtores Agropecuaristas 

das Comunidades de Santa Marta e Coqueiros, representada na 

reunião pela Sra. Jucélia da Cruz Araújo, e para ocupar a vaga o Sr. 

Nilmar Faber da Silva. 

4- Representante dos pecuaristas: 

Titular: Colamisul – Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul, 

representada na reunião pelo Sr. Flávio Ribeiro Constantino, e para 

ocupar a vaga o Sr. José Amintas Pinheiro Machado. 

Suplente: Selita, representado na reunião pelo Sr. Genaldo Carvalho 

Junior, que deverá ocupar a vaga se confirmado a participação da 

Selita pela Diretoria. 

5- Representante entidade social ou educacional: 

Titular: Rotary Club de Muqui, representada na reunião pela Sra. 

Magali Motta Mendonça. Aguardando documento de indicação do 

representante para o Comitê. 

           Suplente: MEPES – Escola Família Agrícola de Belo Monte, 

representada na reunião pela Sra. Tarcila Leal Pereira que ocupará a 

vaga no comitê. 

6- Representante das indústrias de rochas ornamentais 



Titular: AIROMAV – Associação das Indústrias de Rochas Ornamentais 

de Atílio Vivácqua, representada na reunião pelo Sr. Marcos Soares de 

Souza, e como representante no comitê o Sr. Walter Borges da Hora 

Junior. 

Suplente: Sindirochas, representado na reunião pelo Sr. Rogério 

Ribeiro do Carmo, que ocupará a vaga caso o Sindirochas confirme o 

interesse pela cadeira. 

7- Sindicatos Rurais: 

Titular: Sindicato Rural de Muqui, representado na reunião pelo Sr. 

Raniely Liduino Pereira, aguardando indicação para o conselho. 

Suplente: : Sindicato Rural de Muqui, representado na reunião pelo 

Sr. Raniely Liduino Pereira, aguardando indicação para o conselho. 

8- Comitês de Bacias Hidrográficas 

Titular: Comitê de Bacias do Rio Itabapoana, representado na 

reunião pela Sra. Iracilda Dias Viana, que ocupará a vaga. 

Suplente: Comitê de Bacia do Rio Itapemirim. Aguardando indicação 

e documentação. 

9- Conselhos Meio Ambiente / Des. Rural Sustentável 

Titular: Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Mimoso 

do Sul, representado na reunião pelo Sr. Weslei Henrique Marion. 

Aguardando indicação do representante. 

Suplente: COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, representado na reunião pelo Sr. Marcio Menegussi 

Mennon, e no comitê a vaga será ocupada pelo Sr. Alberto Estevão 

Marques Silva. 

10- Grupo Jovem 

Titular: 32º ES Grupo de Escoteiro Marapé, representado na reunião 

pelo Sr. Fernando Freitas Rodrigues, que ocupará a vaga. 

Suplente: Pastoral da Juventude da Paróquia Santo Antônio de 

Paula, representado na reunião com procuração pelo Sr. Marcio 

Menegussi Mennon, e cuja vaga será ocupada pelo Sr. Maycon 

Barbosa Arsénio. 

Concluída a escolha das entidades representantes da sociedade civil 

no Conselho Gestor do Mona Serra das Torres, a moderadora 



reiterou a necessidade de entrega da documentação pendente até 

o último dia do mês de agosto. Para finalizar a reunião a 

moderadora informa que a posse do conselho gestor deverá ser 

realizada no final do mês de setembro, no município de Atílio 

Vivácqua, e todos serão formalmente convidados. Por último a 

moderadora agradece a participação dos representantes das 

entidades e registra o apoio dos escritórios locais do Idaf e Incaper e 

prefeituras municipais de Muqui, Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul 

no processo de criação do conselho gestor.  

 

FIM. 

 

 


