
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 149ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, 

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014 

 
Aos 10 dias do mês de junho 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 Defesa do Meio Ambiente da 4 

Serra – COMDEMAS, para a 149ª Reunião Plenária conforme prévia convocação com a 5 

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

abertura da sessão; 2. Aprovação da Ata da reunião plenária anterior; 3. Informes 7 

Gerais; 4. Formação da Câmara Técnica de Recursos Naturais/Unidades de Conservação; 8 

5. Relatoria e Deliberação dos processos distribuídos na reunião anterior. 6. Distribuição 9 

de processos; 7. Enceramento. 10 

A reunião foi presidida pela Sra. Secretária Adjunta de Meio Ambiente da Serra, Graciele 11 

Petarli Venturoti, e secretariada por mim, Danielle Fátima de Aquino, Conselheira do 12 

COMDEMAS e Secretária desta Plenária, estando presentes os Srs. Conselheiros: Danielle 13 

Fátima de Aquino – Conselheira Suplente/SEMMA e Secretária desta Plenária; Luciano 14 

Cajaíba Rocha – Conselheiro Titular/SEPLAE; Gilberto José de Santana Junior – 15 

Conselheiro Titular/PROGER; Carlos Alberto Freitas Ribeiro – Representante Ocasional do 16 

Conselheiro Bruno Lamas/CÂMARA MUNICIPAL; Herculano Sérgio Nogueira 17 

Ramos/SERVIÇOS PÚBLICOS; Josebel Baptista/SERVIÇOS PÚBLICOS; Fernanda da Silva 18 

Finamore/CDL; Rubem Antônio Piumbini/ASES; Iberê Sassi/ONG – INSTITUTO 19 

GOIAMUM; Victor José Macedo Queiroz de Lima/SINDUSCON; Marco Antonio de 20 

Oliveira/CREA-ES. Registrada a presença também do visitante José Rosário Brumana. 21 

Havendo quórum, deu-se início à 149ª Reunião Plenária do Conselho Municipal de Defesa 22 

do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS. A Presidente da Plenária deu início aos 23 

trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 24 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h26, quando foi registrado quórum para deliberação, 25 

tendo ocorrido a apresentação do Sr. Conselheiro Gilberto, representante da Procuradoria 26 

Geral do Município. 27 

Item 2. A ata anterior foi integralmente aprovada por unanimidade. 28 

Item 3. Iniciaram-se os informes gerais com o relato da Presidente dessa Plenária 29 

acerca das Deliberações do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, 30 
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concedendo delegação de competência para o licenciamento ambiental de outras 31 

atividades além das contidas na Resolução Consema nº. 05/2012, sendo que em sua 32 

maioria já havia processos tramitando na SEMMA. Foi esclarecido também que o SISLAM 33 

– Sistema de Licenciamento Online estará disponível para o público externo a partir de 34 

25/06/2014, quando ocorrerá um primeiro treinamentos dos interessados, passando-se a 35 

exigir toda a tramitação online a partir de 01/07/2014. A Conselheira Josebel comentou 36 

que as empresas têm tido dificuldade em obter licenciamento ambiental junto ao 37 

Município, evidenciando preocupação com a obtenção da delegação de competência para 38 

novas atividades sem que a SEMMA tenha estrutura para tal, ao que a Presidente da 39 

Reunião informou que poucos seriam os processos novos, pois as delegações requeridas 40 

visaram regularizar problemas já existentes na Secretaria. A Conselheira questionou, 41 

ainda, se os processos delegados terão continuidade no Município ou se as empresas 42 

deveriam requerer novo processo, ao que foi informado que o Município dará 43 

continuidade ao processo original. O Conselheiro Iberê sugeriu a abertura de novo 44 

concurso público para melhorar a estrutura da SEMMA. Nesse momento, com a chegada 45 

do Exmo. Sr. Prefeito a Presidente da Reunião lhe passou a palavra. O Sr. Prefeito pediu 46 

que todos os Conselheiros se apresentassem e indicassem a instituição que 47 

representavam, o que foi feito. Em seguida, agradeceu o tempo que os Srs. Conselheiros 48 

dedicam ao COMDEMAS e explicou que vem colocando a casa em ordem desde o início 49 

de sua gestão, tendo em vista a difícil situação do Município, o que impede a contratação 50 

de pessoal nesse momento, pois houve queda de receita e ainda há o passivo anterior a 51 

ser concluído e quitado. O Sr. Prefeito evidenciou que é fundamental ter criatividade  na 52 

tentativa de buscar parcerias e a terceirização de alguns serviços. O Sr. Prefeito falou 53 

sobre a necessidade de agilidade nos trâmites processuais, e que não se trata somente 54 

de um problema de pessoal, sendo preciso informatizar os procedimentos e buscar 55 

alternativas, com respeito às questões ambientais e com bom senso. O Sr. Prefeito, 56 

então, deu a palavra aos Srs. Conselheiros, para que fizessem suas ponderações. O Sr. 57 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, João Ismael Ortulane Nardoto, que se fez 58 

presente à reunião nesse momento, elogiou a produtividade do COMDEMAS e relatou a 59 

necessidade de efetivar a formação / atualização dos fiscais de meio ambiente, indicando 60 

motivos para revisão de penalidades. O Sr. Conselheiro Victor comentou das dificuldades 61 

e demora na aprovação de projetos, provocando a desistência de alguns 62 

empreendedores em se instalar no Município, ao que o Sr. Prefeito solicitou ao seu 63 

secretário para agendar uma reunião envolvendo o Gabinete para melhor tratar do 64 

assunto. Na sequência, a Conselheira Josebel ratificou a fala do Conselheiro Victor, 65 

utilizando como exemplo a demora na definição do assunto relacionado à empresa 66 

TERVAP, no âmbito do Conselho da Cidade. O Sr. Conselheiro Iberê relatou também as 67 

dificuldades que o Instituto Goiamun vem enfrentando, não tendo sequer isenção do 68 
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pagamento de ICMS relativo aos serviços que presta, ao que o Sr. Prefeito solicitou que a 69 

SEMMA verificasse a situação e, se necessário, se reportasse ao Gabinete com sugestões. 70 

De volta à pauta, e tendo sido sanadas as dúvidas da Sra. Conselheira Josebel, a 71 

Presidente da Reunião informou aos Srs. Conselheiros que, juntamente com os processos 72 

a serem transferidos do IEMA, vários equipamentos também seriam entregues a SEMMA, 73 

e ajudariam fortemente às ações municipais.  74 

Item 4. O Sr. Presidente do COMDEMAS passou a relatar sobre a necessidade de 75 

formação de câmaras técnicas, iniciando pela de Recursos Naturais e Unidades de 76 

Conservação e pela Recursal, porém não houve consenso. O Sr. Conselheiro Vitor falou 77 

de sua experiência em Vila Velha, que está revendo sua câmara recursal devido às 78 

dificuldades encontradas. Foi evidenciado a todos que o Código Municipal de Meio 79 

Ambiente contempla a obrigatoriedade de se manter câmaras técnicas, ao que se propôs 80 

alterar. 81 

Item 5. Iniciaram-se os relatos de processos. Foi sugerida a inversão de pautas 82 

considerando a ausência de alguns Conselheiros relatores e a presença da Conselheira 83 

Josebel exclusivamente para relato de seus processos. Seguiu-se a ordem: Processo 84 

n.º: 88921/2013 e apensos – Altiva Empreendimentos Ltda. Relator: Josebel Baptista. 85 

Ementa: SEMMA constatou que a empresa executava aterro em desacordo com a LMI 86 

157/2009 e a legislação ambiental vigente, utilizando material impróprio e/ou perigoso 87 

para a atividade, tais como pneus, lata de tinta, telha de amianto, lixo doméstico e 88 

outros, contrariando condicionantes da Licença. Além disso, constatou queima de lixo ao 89 

ar livre. Auto de Infração nº. 277/13 valor R$ 7.002,00. Impugnação nega queima de 90 

resíduos e nega descumprimento de condicionantes, pois utilizou apenas entulhos da 91 

construção civil no aterro, e que estes podem conter outros tipos de resíduos impróprios, 92 

os quais são separados e devolvidos ao gerador. Decisão JAR mantendo a multa em sua 93 

totalidade. Recurso reitera os argumentos. Discussão e deliberação: A Conselheira 94 

relatora se desculpou com o representante da empresa, que se fez presente, por não ter 95 

concluído seu relato, porém foi-lhe dado o direito de defesa oral, ao que o Sr. José 96 

Rosário Brumana alegou ter adquirido áreas para locação de imóveis próprios e requerido 97 

licença ambiental junto a SEMMA, afirmando que todo material que chegava à área era 98 

devidamente recebido, segregado e destinado. Alega que houve interpretação 99 

equivocada do fiscal, pois os resíduos observados seriam na verdade aqueles segregados 100 

para destinação em outra área. O processo foi transferido para a próxima reunião. 101 

Processo n.º: 95903/2013 e apensos – Henrique Tomasi Netto Análises Clínicas Ltda. 102 

Relator: Josebel Baptista. Ementa: SEMMA constatou despejo de resíduos sólidos 103 

(papéis, panfletos, blocos de notas e vidros de coletas e plásticos) provenientes do 104 

laboratório Tomasi sem autorização dos órgãos competentes, além da queima dos 105 

mesmos, em terreno baldio/encosta no Bairro de Fátima, em 07/10/13, 11h50. Auto de 106 
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Infração nº. 0740/2013 valor R$ 25.003,00. Impugnação alega que não teve 107 

responsabilidade pelas infrações, pois contratou terceiro para transporte e destinação dos 108 

resíduos, e que retirou os resíduos irregularmente dispostos. Decisão JAR nº. 317/2013 109 

mantendo a multa em sua totalidade. Recurso reitera os argumentos anteriores. 110 

Discussão e deliberação: A Conselheira fez a breve leitura de seu relato e indicou 111 

estar evidente a responsabilidade da empresa na destinação irregular de resíduos, mas 112 

que o valor foi excessivo, pois somente o Art. 32 do Decreto 078/2000 estaria presente 113 

na infração. Voto pela manutenção da penalidade de multa, com redução do valor ao 114 

patamar de R$ 5.001,00, que corresponde ao referido Artigo. Em regime de votação: à 115 

unanimidade com a Relatora. Processo n.º: 74457/2013 e apensos – MMB Módulos 116 

Metálicos do Brasil Ltda. Relator: Helon Martins de Carvalho. Ementa: SEMMA 117 

constatou não atendimento da notificação nº. 1502/13 e Of.Semma/DCA/DCF nº. 118 

073/2013 para requerer a licença ambiental junto a SEMMA, estando dessa forma 119 

operando sem licença ambiental. Auto de Infração nº. 0090/2013 valor R$ 2.001,00. 120 

Impugnação alega que assim que a empresa foi notificada, iniciou o processo de 121 

regularização, mas não consegue formalizar junto a SEMMA porque não possui 122 

viabilidade da SEDUR. Decisão JAR nº. 251/2013 mantendo a multa em sua totalidade. 123 

Recurso reitera argumentos anteriores. Discussão e deliberação: Dada a ausência 124 

justificada do Conselheiro Relator, o relato foi lido pela Presidente da Reunião. Voto pela 125 

manutenção da multa em seu valor integral. Em regime de votação: à unanimidade com 126 

o Relator. Processo n.º: 32169/2013 e apensos – Condomínio Itatiaia Aldeia Parque. 127 

Relator: Helon Martins de Carvalho. Ementa: Processo havia sido baixado em diligência 128 

para esclarecimentos quanto à relação da Cesan com o caso. Esclarecimentos prestados 129 

pela DFA. Retorno para Decisão. Discussão e deliberação: Dada a ausência justificada 130 

do Conselheiro Relator, o relato foi lido pela Presidente da Reunião. O Conselheiro Marco 131 

Antonio afirma a questão de impossibilidade de paralisar o lançamento de esgoto na rede 132 

coletora, por parte do Condomínio, e reforça a responsabilidade da Cesan em não sanar 133 

o problema. A fala foi ratificada pelo Conselheiro Luciano. Voto pela manutenção da 134 

multa em seu valor integral. Em regime de votação: à unanimidade contra o Relator. 135 

Processo n.º: 55042/2013 e apensos – Transportes VZ Ltda. Relator: Helon Martins de 136 

Carvalho. Ementa: SEMMA constatou realização de atividade de aterro sem autorização 137 

ambiental. Auto de Infração nº. 187/2013 valor R$ 5.001,00. Impugnação alega ausência 138 

de prova do motivo da infração e que o local do suposto aterro não foi intervido pela 139 

empresa, que não tinha conhecimento da atividade. Decisão JAR nº. 201/2013 mantendo 140 

a multa em sua totalidade e determinando apresentação de PRAD. Recurso reitera 141 

argumentos anteriores e declara não ser cabível exigência de PRAD por não se tratar de 142 

intervenção em APP. Discussão e deliberação: O processo não havia sido pautado, 143 

porém o Conselheiro Relator solicitou sua inclusão, o que foi aprovado por todos. Dada a 144 
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ausência justificada do Conselheiro Relator, o relato foi lido pela Presidente da Reunião. 145 

Voto pela manutenção da multa em seu valor integral e pela obrigatoriedade de 146 

apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Em regime de votação: à 147 

unanimidade com o Relator. Processo n.º: 83356/2013 e apensos – Vila Ar Autocenter 148 

Comércio e Serviços Ltda. Relator: Luciano Cajaíba Rocha. Ementa: SEMMA constatou 149 

operação de atividade ou empreendimento potencial ou efetivamente poluidor, sem 150 

licenciamento junto a SEMMA, e deixar de atender notificações nº. 2524/2013 e 151 

2533/2013 para realizar processo de licenciamento ambiental. Auto de Infração nº. 152 

5585/2013 valor R$ 2.001,00. Impugnação alega que já havia iniciado processo de 153 

licenciamento ambiental, não havendo motivo para ser multado.  Decisão JAR nº. 154 

274/2013 mantendo a multa em sua totalidade. Recurso solicita suspensão da multa, 155 

pois está aguardando contratação de profissional para assinar os documentos exigidos 156 

pelos órgãos competentes. Discussão e deliberação: Voto pela manutenção da multa 157 

em seu valor integral. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator. Processo 158 

n.º: 85849/2013 e apensos – Joel Francisco Erlacher. Relator: Luciano Cajaíba Rocha. 159 

Ementa: SEMMA constatou disposição de resíduos sólidos em local inadequado, bairro 160 

Nova Carapina, em frente à BR 101, Empresa CONTEK. Auto de Infração nº. 2109/2013 161 

valor R$ 701,00. Impugnação alega que desconhecia a proibição de lançar entulho no 162 

local, pois lá já havia, e pensou ser área de transbordo da Prefeitura, além de não ter 163 

placa indicando proibição. Alega impossibilidade de pagamento. Decisão JAR nº. 164 

294/2013 mantendo a multa em sua totalidade. Recurso reitera que a disposição do 165 

resíduo não chegou a ser feita, pois foi abordado antes de lançar, além de reiterar os 166 

argumentos anteriores. Discussão e deliberação: Voto pela manutenção da multa em 167 

seu valor integral. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator. Processo n.º: 168 

34970/2013 e apensos – Lava Jato Bitti Ltda - ME. Relator: Carolina Rodrigues de 169 

Almeida. Ementa: SEMMA constatou lava-jato operando sem licença ambiental. Auto de 170 

Infração nº. 129/2013 valor R$ 2.001,00. Impugnação alega prestar serviços nos 171 

empreendimentos contratantes, impossibilitando-a de obter licença por não ter espaço 172 

físico próprio. Decisão JAR nº. 236/2013 mantendo a multa em sua totalidade. Recurso 173 

reitera não dispor de área física que possa licenciar. Discussão e deliberação: Voto 174 

pela manutenção da multa em seu valor integral. Em regime de votação: à unanimidade 175 

com o Relator. Processo n.º: 73258/2013 e apensos – Eduardo Gonçalves Silva. 176 

Relator: Carolina Rodrigues de Almeida. Ementa: SEMMA constatou alteração do 177 

aspecto de local especialmente protegido por lei em desacordo com a LMI nº 78/12, além 178 

de causar danos em nascente, aterrar área alagada e alagável e descumprir as 179 

condicionantes 2, 7, 9, 11 e 17 da LMI. Auto de Infração nº. 1/2013 valor R$ 27.004,00. 180 

Impugnação alega que não foi observado o Decreto Federal nº. 70235/72; que o Auto de 181 

Infração não possui número de identificação; e que não praticou as infrações descritas.  182 



ATA DA 149ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 10/06/2014 6 
 

 

 

Decisão JAR nº. 260/2013 reduzindo a multa para R$ 17.003,00. Recurso alega que a 183 

notificação foi equivocada e que a numeração do Auto é confusa, requerendo sua 184 

nulidade ou insubsistência. Discussão e deliberação: Voto pela manutenção da multa 185 

em seu valor integral. Pedido de Vistas da Conselheira Fernanda Finamore/CDL. 186 

Processo n.º: 2032/2013 e apensos – Serra Locação LTDA ME. Relator: Danielle 187 

Fátima de Aquino. Ementa: Processo baixado em diligência. Vistoria realizada pela DFA 188 

constatando correções realizadas e autuação da empresa Guilherme Pacheco barbosa 189 

ME. Discussão e deliberação: Voto pela manutenção da multa em seu valor integral. 190 

Em regime de votação: à unanimidade com o Relator. Processo n.º: 4768/2014 e 191 

apensos – IDE – Instituto de Diagnósticos Especializados. Relator: Danielle Fátima de 192 

Aquino. Ementa: Descumprimento de condicionantes conforme notificação nº. 193 

2417/2013, tendo sido anteriormente concedido prazo de 15 dias, não cumprido. Auto de 194 

Infração nº. 0422/2014 valor R$ 10.001,00. Impugnação alega que a atividade passou a 195 

não ser mais licenciada pela SEMMA requer o cancelamento do Auto. Decisão JAR 196 

046/2014 mantendo a multa em sua totalidade. Recurso alega falta de atribuição da 197 

SEMMA para autuar e fiscalizar empresas do ramo desde 2012. Requer anulação do Auto 198 

ou sua redução. Discussão e deliberação: Voto pela manutenção da multa em seu 199 

valor integral. Em regime de votação: 1 voto com o relator, 8 votos contrários. 200 

Demais processos foram transferidos para a próxima reunião plenária, dada a 201 

necessidade de retirada de Conselheiros que teriam agendas externas. 202 

Item 5. Não foi feita a distribuição de processos aos Srs. Conselheiros. 203 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 11h50min encerrou a reunião 204 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, Danielle 205 

Fátima de Aquino, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela Presidente 206 

da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 207 

 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti (Presidente em Exercício) 

Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Danielle Fátima de Aquino (Secretária da Plenária) 

Conselheira Suplente 


