
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 146ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, REALIZADA EM 08 DE 
ABRIL DE 2014 

 
Aos oito dias do mês de Abril de 2014, às 09h30, no Auditório da Procuradoria Geral 1 

Municipal da Serra, localizado à sede da Prefeitura Municipal da Serra, à Rua Maestro 2 

Antônio Cícero, nº 111, 5º andar – Bairro Caçaroca – Distrito Sede, Município da Serra, 3 

Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Meio Ambiente da Serra – 4 

COMDEMAS, para a 146ª Reunião Plenária conforme prévia convocação com a finalidade 5 

de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 01. Verificação do quórum e abertura da 6 

sessão; 2. Aprovação da Ata da reunião plenária anterior; 3. Informes Gerais: 3.1. 7 

Esclarecimentos sobre impossibilidade de realização, nesta reunião, de apresentação da 8 

Consultoria responsável pela elaboração do Plano de Manejo da APA Morro do Vilante; 9 

3.2. Necessidade de alteração da composição da Comissão de Acompanhamento do 10 

Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental: 11 

substituição de membro – Graciele Petarli Venturoti; e 3.3. Apresentação de informações 12 

sobre o andamento da análise do Plano de Aplicação dos recursos apresentado pela 13 

SEMMA. 4. Discussão sobre os termos da revisão do Regimento Interno do COMDEMAS e 14 

dos Artigos da Lei 2.199/99 que possuem relação com o Conselho. 5. Relatoria e 15 

Deliberação dos processos distribuídos na reunião anterior. 6. Orientações gerais para 16 

instrução de processos de Recursos a serem distribuídos. 7. Distribuição de Processos. 8. 17 

Encerramento. 18 

A reunião foi presidida pela Sra. Secretária Adjunta de Meio Ambiente da Serra, Graciele 19 

Petarli Venturoti, e secretariada por mim, Aline Sartório Raymundo, Conselheira do 20 

COMDEMAS e Secretária desta Plenária, estando presentes os Srs. Conselheiros: Aline 21 

Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA; Luciano Cajaíba Rocha – Representante 22 

Ocasional/SEPLAE; Carlos Alberto Freitas Ribeiro – Representante Ocasional/CÂMARA 23 

MUNICIPAL; Lauro Queiroz Rabelo/FTIES; Josebel Baptista/SERVIÇOS PÚBLICOS e 24 

ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS – SELURES; Helon Martins de Carvalho/FAMS; Carolina 25 

Rodrigues/ONG – INSTITUTO GOIAMUM; Vergínia Januário dos Reis Rocha/SESE. 26 

Registrada a presença também dos Visitantes Josedir Medeiros Pedro/ARARIBOIA e 27 

Ádson Lima/ONG – INSTITUTO GOIAMUM. Havendo quórum, deu-se início à 146ª 28 

Reunião (Ordinária) do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS. A 29 
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Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com 30 

os seguintes encaminhamentos: 31 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para deliberação; 32 

Item 2. A ata anterior foi integralmente aprovada. 33 

Item 3. Foi dado início à fala dos Informes gerais. Quanto ao item 3.1, a Presidente 34 

trouxe esclarecimentos sobre A impossibilidade de realização, nesta reunião, de 35 

apresentação da Consultoria responsável pela elaboração do Plano de Manejo da APA 36 

Morro do Vilante, face a problemas de saúde do responsável técnico, ficando a 37 

apresentação transferida para a próxima reunião plenária. Quanto ao item 3.2, foi 38 

relatada a necessidade de alteração da composição da Comissão de Acompanhamento do 39 

Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental: 40 

substituição de membro – Graciele Petarli Venturoti por Danielle Fátima de Aquino, não 41 

havendo objeção dos Conselheiros presentes. Quanto ao item 3.3, foram repassadas 42 

informações sobre o andamento da análise do Plano de Aplicação dos recursos 43 

apresentado pela SEMMA, cuja reunião inicial não foi viabilizada até a data da reunião 44 

por haver necessidade de aprovação do item 3.2 da pauta. 45 

Item 4. Foi sugerida a inversão de pauta pela Sra. Presidente, para otimizar os trabalhos 46 

de julgamento de recursos, considerando que as discussões sobre revisão do Regimento 47 

e sobre a mudança na Lei 2.199/99 seriam extensas. Todos aprovaram, sendo o assunto 48 

repassado ao final da reunião, se houver tempo, ou à próxima reunião possível. 49 

Item 5. Iniciaram-se os relatos de processos. Seguiu-se a ordem: Processo n.º: 50 

34937/2013 e apensos – Log Comercial Properties e Participações S/A. Conselheiro 51 

Relator: Lauro Queiroz Rabelo. Ementa: Falta de licença ambiental e descarte de 52 

resíduos produzidos pela empresa em área especialmente protegida por lei sem 53 

autorização ambiental. Fato ocorreu na Av. Dido Fontes, Jd. Tropical. Auto de Infração 54 

nº. 0088/2013 valor R$ 55.002,00. Decisão JAR nº. 115/2013 mantendo a multa em sua 55 

totalidade. Recurso solicita cancelamento ou redução da multa. Discussão e 56 

deliberação: O Relator informou que foi à área autuada e verificou in loco a situação, 57 

acrescentando que a empresa que efetuou o descarte de resíduos possui contrato com a 58 

Log, o que a tornaria totalmente responsável pela destinação irregular, devendo ela ter 59 

sido autuada em vez da empresa inicial. Além disso, destacou que os valores das multas 60 

são muito altas no Município da Serra, iniciando em R$ 10.001,00, e destacou que o 61 

principal problema é a Educção Ambiental, e que face à crise brasileira é preciso gerar 62 

fontes de emprego e renda. Assim, o Relator conclui opinando pela redução da multa e a 63 

conversão do valor em palestras de educação ambiental. A Sra. Presidente pediu a 64 

palavra e solicita do Relator que indique o percentual de redução sugerido, e este então 65 

aponta redução de 50%. Em seguida, a Sra. Presidente explanou sobre a aplicação do 66 

Princípio da Responsabilidade Solidária, que dita que o gerador do resíduo é responsável 67 
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por ele até sua destinação final, sendo, sim, corresponsável pela destinação irregular 68 

dada pela contratada. O Sr. Ádson, representante do Instituto Goiamum, falou sobre o 69 

fato de ser corriqueira a disposição irregular de resíduos em APP, assim como sua 70 

ocupação irregular, faltando ações de remoção, ao que a Sr. Presidente indicou não ser 71 

esse o tema da discussão e propôs que fosse formalizada uma denúncia junto à Diretoria 72 

de Fiscalização Ambiental, para viabilizar a ação da Comissão de Combate à Invasão, pois 73 

esta deve ocorrer enquanto a ocupação irregular não se consolida. O Sr. Ádson afirmou, 74 

ainda, que presenciou fiscais municipais em Laranjeiras perseguindo pequenos 75 

ambulantes, enquanto outros maiores estão isentos da fiscalização por pagarem taxas, 76 

ao que a Sra. Presidente alegou tratar-se de assunto de outra Secretaria, que não é o 77 

objeto da presente reunião, e sugeriu que a reclamação fosse também formalizada à 78 

SEDUR. A Conselheira Carolina questionou o fato de as multas estarem fixadas em “Real” 79 

e indicou se fosse pelo VRTE em relação ao faturamento da empresa os valores seriam 80 

mais justos, porém houve manifestações de outros Conselheiros indicando que o valor da 81 

multa deve ser mensurado em decorrência do dano ambiental causado, pois sua 82 

diminuição atrelada ao faturamento do autuado pode levar ao não cumprimento das 83 

normas e à maior degradação ambiental. O Conselheiro Helon falou das disposições 84 

irregulares de resíduos ao longo da Cidade, e do custo que isso traz ao Município quando 85 

da limpeza e destinação, mas reforçou que o maior prejuízo é a degradação ambiental, a 86 

descaracterização da APP e a ocupação irregular consolidada, pois a área acaba 87 

posteriormente se tornando ZEIS e se legaliza a irregularidade original. Além disso, 88 

reafirmou que a destinação inadequada de resíduos tem que ser combatida, mesmo 89 

entendendo que valor da multa aplicada foi alto, mas se esse é o valor previsto na Lei o 90 

fiscal deve seguir. Por fim, quanto à conversão em Educação Ambiental, o Conselheiro 91 

Helon questionou sobre quem faria a avaliação da proposta, e quem seria efetivamente 92 

beneficiado, lembrando que ainda se devia a recuperação do dano causado ao meio 93 

ambiente e que, via de regra, a conversão só deveria ser cogitada nas hipóteses em que 94 

o próprio autuado a solicitou, pois juridicamente não se pode decidir pelo que não foi 95 

pedido. Este Conselheiro sugeriu que a SEMMA fosse consultada sobre a existência ou 96 

não de estrutura interna para análise de projetos de Educação Ambiental e mobilização 97 

de pessoal para sua execução, ao que a Sra. Presidente afirmou que atualmente a 98 

resposta é negativa, e deu exemplos de problemas decorrentes de outras conversões que 99 

foram decididas pelo COMDEMAS e geraram reflexo sobre o Departamento de Educação 100 

Ambiental: se todas as penalidades começarem a ser convertidas em Palestras de 101 

Educação Ambiental, a SEMMA não conseguirá garantir o restante da estrutura que 102 

viabilizará a palestra, assim como não poderá garantir a qualidade das informações 103 

prestadas aos abrangidos pelas ações. O Conselheiro Carlos propôs que na revisão da Lei 104 

seja previsto um Parágrafo Único relativo a conversão de multa em ações de Educação 105 
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Ambiental. O Conselheiro Luciano indicou que projetos de Educação Ambiental pontuais 106 

executados por empresas são difíceis de serem mensurados e controlados, o que foi 107 

corroborado pela Conselheira Vergínia, que falou da importância de um Termo de 108 

Referência bem elaborado. Diante do conflito de opiniões, o Conselheiro Carlos pediu 109 

vistas do processo. Em seguida, o Conselheiro Lauro, relator, propôs redução de 50% 110 

sem conversão da multa, reformando seu relato. O Conselheiro Carlos reiterou o pedido 111 

de vistas, decidindo o Conselheiro Lauro pela manutenção de seu relato original. O 112 

Conselheiro Carlos falou da necessidade de divulgação das palestras decorrentes de 113 

conversão ambiental. Pedido de Vistas: Carlos Alberto F. Ribeiro. Processo n.º: 114 

48549/2013 e apensos – R.A. Centro de Reparação Automotiva Ltda. Conselheiro 115 

Relator: Lauro Queiroz Rabelo. Ementa: Realização de pintura de veículo e para-116 

choque sem medida de controle para conter a emissão de particulado e odor.  Auto de 117 

Infração nº. 2103/2013 valor R$ 10.001,00. Impugnação alega que a empresa possui 118 

processo junto a SEMMA desde 2008 e nunca foi orientado quanto ao que deveria fazer. 119 

Decisões JAR nº. 175 e 176/2013 mantendo a multa em sua totalidade e o Embargo. 120 

Recurso reitera argumentos anteriores e invoca nulidade dos atos. Discussão e 121 

deliberação: O Conselheiro Relator fez um breve histórico do processo e afirmou que a 122 

empresa está desde 2008 tentando obter licença ambiental junto à SEMMA sem êxito, 123 

motivo pelo qual ele vota pela isenção de todas as multas.  O Conselheiro esclareceu que 124 

a multa foi aplicada ao autuado por estar realizando atividade sem cabine de pintura, e 125 

que foi autuado duas vezes seguidas, não tendo sequer prazo para adequação, mesmo 126 

havendo previsão de advertência no Decreto. A Sra. Presidente pediu a palavra e 127 

mostrou os processos de autuação, defesa e recurso aos demais Conselheiros, deixando 128 

claro que a autuação seguiu exatamente o rito previsto no Decreto: primeiro foi emitida 129 

uma Notificação (atividade realizada sem os controles ambientais), determinando-se a 130 

paralisação da pintura de forma irregular, mas ao retornar à empresa em outro dia a 131 

equipe de Fiscalização constatou que esta continuava operando a pintura irregularmente, 132 

tendo sido então multada. O Conselheiro Carlos reiterou a existência da advertência e 133 

sugeriu verificar por que a empresa aguarda o licenciamento todo esse tempo, ao que a 134 

Conselheira Aline afirmou ter que ver o processo de licenciamento para afirmar. O 135 

Conselheiro Lauro concluiu seu relato sugerindo a isenção da multa, já que 70% das 136 

coisas na Serra funcionam de forma irregular. O Conselheiro Helon abriu sua fala 137 

indicando que o bairro Jardim Limoeiro, inicialmente Residencial, está virando uma 138 

extensão do Civit, e que muitas irregularidades estão sendo cometidas, mas que se a 139 

empresa é autuada, sabe que terá que passar a fazer a coisa certa, e que às vezes as 140 

microempresas chegam a ser piores que empresas grandes. Nesse caso, o Conselheiro 141 

indica que o autuado assumiu o risco de fazer sua atividade poluente em área urbana 142 

sem qualquer controle. A Conselheira Vergínia repetiu sua fala da reunião anterior, sendo 143 
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inadmissível dar à falha da Prefeitura culpa pelo erro das empresas, pois o empresário 144 

tem que saber o que ele precisa para existir de forma regular, o que foi corroborado pela 145 

Sra. Presidente, já que ao pretender iniciar uma atividade o empresário deve saber suas 146 

limitações e respeitar as normas técnicas e legais vigentes. O Conselheiro Lauro reiterou 147 

que a empresa deveria ter tido prazo para se regularizar, mas foi multada em 24h após a 148 

notificação. Em regime de votação: à unanimidade contra o relator, mantendo-se a 149 

penalidade. O Conselheiro Carlos apresentou proposta em relação ao processo, sendo 150 

redução de 50% da multa, e em regime de votação houve empate, com 4 votos  151 

favoráveis e 4 contrários, dando a Sra. Presidente o voto de minerva, pela manutenção 152 

da penalidade no valor integral. O Conselheiro Lauro solicitou registro de protesto em 153 

virtude da falta de interesse da Prefeitura em visitar novamente o ambiente e não 154 

constar nos autos documentos hábeis que comprovem data da construção da câmara de 155 

pintura exigida no auto de infração. Após esse relato foi proposta a alteração da ordem 156 

pré-estabelecida, para dar atenção ao processo que teria sustentação oral, ao que todos 157 

os presentes concordaram. Processo n.º: 55612/2013 e apensos – Engenharia e 158 

Construtora Araribóia LTDA. Conselheiro Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha. 159 

Ementa: Vistoria da SEMMA constatou a disposição de resíduo (óleo) causador de 160 

degradação ambiental sem tratamento adequado e a queima de resíduo ao ar livre. Auto 161 

de Infração nº. 5244/2013 valor R$ 17.003,00. Decisão JAR nº. 184/2013, mantendo a 162 

multa em sua totalidade. Discussão e deliberação: A Conselheira fez a leitura objetiva 163 

de seu relato, votando pela manutenção do Auto de R$ 17.003,00 em sua totalidade, 164 

sem converter o valor, pois entendeu pela existência de responsabilidade da empresa nos 165 

atos cometidos. Foi dada a palavra à empresa, para que fizesse sua sustentação oral, 166 

tendo reiterado que não ocasionou qualquer dano ao meio ambiente, mas propunha a 167 

conversão da penalidade em palestras de educação ambiental. A Conselheira Josebel 168 

questionou a mensuração do dano, que justificasse o valor total da penalidade, ao que o 169 

Conselheiro Helon indicou que o impacto por si fora constatado, mas a extensão do dano 170 

pode ser mensurada por perito a expensas do empreendedor se este quiser fazê-lo em 171 

sua defesa. O Conselheiro Carlos ressaltou que era fato concreto que o dano ocorreu, 172 

independente da sua extensão. Em regime de votação: à unanimidade com a relatora. 173 

Processo n.º: 41071/2013 e apensos – M.G.P. Mármores e Granitos Pedras Decorativas 174 

Ltda. Conselheiro Relator: Josebel Baptista. Ementa: Constatação. Vistoria da SEMMA 175 

constatou despejo de resíduo sólido (lama abrasiva) em via pública. Auto de Infração nº. 176 

148/2013 valor R$ 10.001,00. Impugnação alega que o Auto foi emitido com ausência de 177 

informações essenciais. Decisão JAR nº. 172/2013 mantendo a multa em sua totalidade. 178 

Recurso alega perda de prazo para julgamento da defesa e contradição entre normas 179 

vigentes. Discussão e deliberação: A Conselheira Relatora fez a leitura de seu relato, 180 

indicando que o processo deveria ser melhor instruído pela SEMMA, pois não continha 181 



ATA DA 146ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 08/04/2014 6 
 

 

 

base legal para manter-se a penalidade já que não há evidência da origem da lama, 182 

constando apenas registro da placa do caminhão, sem dizer a quem pertence. Processo 183 

baixado em diligência para esclarecimentos. Processo n.º: 38413/2013 e apensos – 184 

Biovit Distribuidora Natural LTDA. Conselheiro Relator: Josebel Baptista. Ementa: Não 185 

apresentação de relatório de cumprimento de condicionantes da LAS nº. 19/2009 e não 186 

atendimento da condicionante nº. 8 desta licenças, que determinava requerimento de 187 

renovação. Auto de Infração nº. 0715/2013 valor R$ 10.001,00. Decisão JAR nº. 188 

134/2013, mantendo a multa em sua totalidade. Recurso reitera argumentos anteriores e 189 

alega desproporcionalidade da autuação. Discussão e deliberação: A Conselheira 190 

Relatora leu seu relato e, ao final, informou que realizou uma visita à empresa, para 191 

conhecer efetivamente a atividade realizada, e que observou que a empresa é limpa, só 192 

recebe e distribui produtos naturais, como chás e outros.  Informou, ainda, que a 193 

empresa já requereu renovação de seu Alvará Sanitário em vigência e ressalta que o 194 

valor de R$ 10.001,00 somente para o descumprimento de uma condicionante 195 

administrativa sem qualquer prejuízo ambiental não se sustenta, mas que a multa por si 196 

tem fim didático. Nesse contexto, votou pela redução da multa em 90%, sustentando 197 

que observou atenuantes que justificam tal redução. Em regime de votação, à 198 

unanimidade com a Relatora.  199 

Demais processos foram transferidos para a próxima reunião plenária, dada a ausência 200 

dos Conselheiros Relatores e o horário previsto para o fim da presente reunião. 201 

Itens 6 e 7. Foi feita a distribuição de processos aos Srs. Conselheiros. 202 

Item 8. Não havia outros assuntos gerais a serem tratados. 203 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 12h00min encerrou a reunião 204 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária Executiva do 205 

COMDEMAS, Aline Sartório Raymundo, lavrei a presente ata, que segue assinada por 206 

mim e pela Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 207 

 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti (Presidente em Exercício) 

Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Aline Sartório Raymundo (Secretária Executiva em Exercício) 

Conselheira Titular 


