ATA DA 2ª Reunião Ordinária Comissão Tripartite Estadual
Data: 10/07/2015

Local: Polo do IEMA

Início: 09h00min

Término: 11h00min

Pauta:
1. Verificação de Quórum;
2. Debate sobre APP e Gestão Ambiental no Espírito Santo;
3. Discursão sobre Licenciamento da Fauna Silvestre
4. Assuntos Gerais.
5. Encerramento.

PARTICIPANTES PRESENTES:
 Sueli Tonini (IEMA) – Presidente
 Fábio Marson Moniz Freire (IEMA)
 Tania Regina Buge (AGERH)
 Wilson Soares Ferreira (AGERH)
 Paulo Paim (AGERH)
 Lieze Passos Bollivar (ICMBio)
 Lígia Mara Coser (ICMBio)
 Juliana de Oliveira (IDAF)
 Patricio Bernabé Fiorin (PMES/BPMA)
 Aladim Fernando Cerqueira (AMUNES)
 Paula Tardin (AMUNES)
 Guanadir Gonçalves (IBAMA)
 Jader Mutzig (ANAMMA)
1

Relato da reunião propriamente dita.

2

Inicialmente, SUELI/SEAMA abriu a reunião falando da possível necessidade de se

3

trazer Palestrantes ou convidar outros Órgãos para participar das reuniões e contribuir

4

com os assuntos abordados e debater sobre a Gestão Ambiental no Espírito Santo.

1

5

Tainan comenta sobre sua preocupação com o Licenciamento da Fauna Silvestre, pois

6

a demanda foi passada ao Estado/Iema, contudo, o repasse financeiro correspondente

7

a sua execução ainda não.

8

Rosa da Gerência de Fiscalização discorre sobre as Denúncias e Boletins de

9

Ocorrências recebidos pela Polícia Ambiental e relata que o IEMA não tem como

10

adotar nenhum procedimento de punição, pois ao consultar o jurídico do IEMA, este

11

relatou que a legislação é frágil e em caso de recurso as multas cairiam facilmente.

12

Como tentativa de solução, encaminharam ao IBAMA, contudo o mesmo devolveu sem

13

nenhuma justificativa ou análise.

14

O IBAMA por sua vez relata que não fará nenhuma análise de denúncia ou boletim de

15

ocorrência em virtude de que essa demanda foi passada ao IEMA em acordo desde

16

2012.

17

Em seguida a AMUNES relata que deixou de arrecadar 60 milhões com a perda do

18

FUNDAP e arrecadações com o ISS e ICMS, e que por isso não tem como assumir

19

nenhum compromisso para com a FAUNA.

20

Tainan informa que temos que solicitar que os recursos arrecadados pelo SISFAU no

21

Governo Federal, sejam repassados ao Governo Estadual, pois com a transferência

22

desta demanda, o IEMA passará a administrar o site.

23

Sueli salienta a importância de haver um Relator em cada Câmara Técnica para

24

gerenciar os assuntos pertinentes.

25

AGERH discorre sobre os problemas com os postos escavados e que estão empenhados

26

em esclarecer as ações de cada Órgão.

27

Aladim comenta sobre as responsabilidades do Estado e Municípios, e sugere

28

restrições ao PDM nas áreas de inundações, e a necessidade de uma gestão de

29

drenagens e um plano de limpeza de canais.

30

Acordou-se em reunião o prazo de 15 dias para manifestação de interesse de assuntos

31

a serem discutidos na próxima reunião e mais 15 dias para agendar a próxima reunião.
Cariacica/ES, 10 de Julho de 2015.

FÁBIO MARSON MONIZ FREIRE
Analista de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos
Secretário Executivo da Comissão Tripartite Estadual do ES
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