
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 150ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, 

REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2014 

 
Aos 08 dias do mês de julho 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 3 

Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio 4 

Ambiente da Serra – COMDEMAS, para a 150ª Reunião Plenária conforme prévia 5 

convocação com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 01. 6 

Verificação do quórum e abertura da sessão; 2. Aprovação da Ata da reunião 7 

plenária anterior; 3. Relatoria e Deliberação dos processos distribuídos na reunião 8 

anterior. 4. Apresentação da proposta de Resolução de Ação Fiscal. 5. Apresentação 9 

da proposta de novo Regimento do COMDEMAS. 6. Apresentação da minuta de Lei 10 

para alteração da Lei Municipal nº. 2199/99 no que tange ao COMDEMAS. 7. 11 

Distribuição de processos para instrução e julgamento. 8. Encerramento. A reunião 12 

foi presidida pela Sra. Secretária Adjunta de Meio Ambiente da Serra, Graciele Petarli 13 

Venturoti, e secretariada por mim, Aline Sartório Raymundo, Conselheira do 14 

COMDEMAS e Secretária desta Plenária, estando presentes em votação os Srs. 15 

Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA e Secretária 16 

desta Plenária; Luciano Cajaíba Rocha – Conselheiro Titular/SEPLAE; Gilberto José de 17 

Santana Junior – Conselheiro Titular/PROGER; Carlos Alberto Freitas Ribeiro – 18 

Representante Ocasional do Conselheiro Bruno Lamas/CÂMARA MUNICIPAL; 19 

Herculano Sérgio Nogueira Ramos/SERVIÇOS PÚBLICOS; Sandro Madureira 20 

Lobato/UCL; Helon Martins de Carvalho/FAMS; Fernanda da Silva Finamore/CDL; 21 

Rubem Antônio Piumbini/ASES; Iberê Sassi/ONG – INSTITUTO GOIAMUM; Victor 22 

José Macedo Queiroz de Lima/SINDUSCON; Vergínia Januário dos Reis Rocha/SESE. 23 

Havendo quórum, deu-se início à 150ª Reunião Plenária do Conselho Municipal de 24 

Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS. A Presidente da Plenária deu início 25 

aos trabalhos, na sequência dos pontos de pauta, com os seguintes 26 

encaminhamentos: 27 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para 28 

deliberação. 29 
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Item 2. A ata anterior foi integralmente aprovada por unanimidade, com as 30 

complementações previamente expostas pelo Sr. Conselheiro Victor, através de e-31 

mail encaminhado ao COMDEMAS e declaradas nesta Reunião Plenária, acerca das 32 

falas deste Conselheiro e dos Conselheiros Iberê e Josebel na presença do Sr. 33 

Prefeito. 34 

Item 3. Iniciaram-se os relatos de processos. Foi informada a ausência de alguns 35 

Conselheiros relatores, o que ocasionaria a postergação de relatos. Seguiu-se a 36 

ordem: Processo n.º: 88921/2013 e apensos – Altiva Empreendimentos Ltda. 37 

Relator: Herculano Sérgio Nogueira Ramos. Ementa: SEMMA constatou que a 38 

empresa executava aterro em desacordo com a LMI 157/2009 e a legislação 39 

ambiental vigente, utilizando material impróprio e/ou perigoso para a atividade, tais 40 

como pneus, lata de tinta, telha de amianto, lixo doméstico e outros, contrariando 41 

condicionantes da Licença. Além disso, constatou queima de lixo ao ar livre. Auto de 42 

Infração nº. 277/13 valor R$ 7.002,00. Impugnação nega queima de resíduos e nega 43 

descumprimento de condicionantes, pois utilizou apenas entulhos da construção civil 44 

no aterro, e que estes podem conter outros tipos de resíduos impróprios, os quais 45 

são separados e devolvidos ao gerador. Decisão JAR mantendo a multa em sua 46 

totalidade. Recurso reitera os argumentos. Discussão e deliberação: O 47 

Conselheiro fez a leitura de seu relato, concluindo com o voto pelo cancelamento da 48 

multa, considerando tudo que constava nos autos. O Conselheiro Iberê pediu a 49 

palavra e informou que mora nas proximidades da área autuada, tendo 50 

acompanhado o aterro desde sua origem, e indicou que vários tipos de resíduos, 51 

como lama abrasiva, lixo e outros foram realmente enterrados no local, o que 52 

poderia ser confirmado por uma sondagem. O Conselheiro informou ainda que era 53 

comum e constante a queima de resíduos no local, e que a área só foi cercada 54 

depois que o aterro estava concluído. A Conselheira Vergínia indicou que a área 55 

deveria ter sido cercada antes da execução do aterro, e ressaltou a responsabilidade 56 

do dono da área em mantê-la em segurança para evitar seu uso indevido. O 57 

Conselheiro Helon ratificou que o aterro foi realizado com vários tipos de materiais, e 58 

que muitos pontos viciados na região surgiram devido ao aterro, acrescentando 59 

também que a área é muito próxima a um fundo de vale, e que não foi feita a devida 60 

contenção do aterro. Informou também que a declaração apresentada aos autos, 61 

assinada por um carroceiro que teria assumido a responsabilidade pelo despejo dos 62 

resíduos que a fiscalização constatou, é menor de idade, sendo questionável o valor 63 

legal do documento apresentado. O Conselheiro Luciano relatou que é importante 64 

que os Conselheiros se atentem ao que está contido no processo, e há 65 
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documentação relativa à destinação adequada de resíduos; reitera a questão de que 66 

os processos de autuação precisam estar melhor documentados. O Conselheiro 67 

Luciando, diante das dúvidas demonstradas, solicitou vistas ao processo.  O 68 

Conselheiro Victor aproveitou a presença do Conselheiro Gilberto, representante da 69 

PROGER, para questionar sobre a validade jurídica de se inserir novos fatos nos 70 

autos, como as informações expostas pelos Conselheiros Iberê e Helon, ao que o 71 

Conselheiro Gilberto orientou que o Conselho tem justamente a função de discutir 72 

sobre os diversos aspectos de um assunto, e que é possível a realização de 73 

diligências que permitam a instrução processual, permitindo-se considerar as novas 74 

informações. O Conselheiro Sandro sugeriu a elaboração de um procedimento para a 75 

fiscalização, ao que a Presidente da Plenária informou que este já está sendo 76 

produzido por sugestão do Conselheiro Luciano em reunião anterior, e será 77 

apresentado na próxima reunião. A Conselheira Vergínia sugeriu considerar a 78 

questão da instrução documentação (como é o caso da Declaração apresentada sem 79 

comprovação de Identidade de quem assinou). O Conselheiro Iberê colocou à 80 

disposição o Instituto Goiamun para dar duas ou três palestras sobre procedimentos 81 

de fiscalização para os agentes da SEMMA, ao que a Presidente da Plenária indicou 82 

ser importante esta ação e agradeceu, comprometendo-se a repassar ao Sr. 83 

Secretário a predisposição. Processo n.º: 73258/2013 e apensos – Eduardo 84 

Gonçalves Silva. Relator: Fernanda da Silva Finamore (vistas). Ementa: SEMMA 85 

constatou alteração do aspecto de local especialmente protegido por lei em 86 

desacordo com a LMI nº 78/12, além de causar danos em nascente, aterrar área 87 

alagada e alagável e descumprir as condicionantes 2, 7, 9, 11 e 17 da LMI. Auto de 88 

Infração nº. 1/2013 valor R$ 27.004,00. Impugnação alega que não foi observado o 89 

Decreto Federal nº. 70235/72; que o Auto de Infração não possui número de 90 

identificação; e que não praticou as infrações descritas. Decisão JAR nº. 260/2013 91 

reduzindo a multa para R$ 17.003,00. Recurso alega que a notificação foi equivocada 92 

e que a numeração do Auto é confusa, requerendo sua nulidade ou insubsistência. 93 

Discussão e deliberação: A Conselheira leu seu relato e afirmou que fez visita à 94 

área autuada e constatou que não houve avanço do aterro em relação aos piquetes 95 

que delimitam a área, assim como observou a presença dessa demarcação. Afirmou 96 

também que a nascente existente no local apresenta vegetação densa em seu 97 

entorno e não foi atingida pelo aterro, assim como percebeu que não havia área 98 

alagada e somente havia vegetação exótica no local, descaracterizando por completo 99 

a autuação inicial. Voto pelo cancelamento da multa. Pedido de Vistas do Conselheiro 100 

Carlos Alberto. O Conselheiro Helon pediu a palavra e indicou que um grande 101 
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número de autos emitidos é referente a locais licenciados, em virtude de 102 

descumprimento de condicionantes, e que atualmente é comum a criação de pontos 103 

viciados em função de grandes obras, mas propõe a criação de um setor específico 104 

na SEMMA para acompanhamento de condicionantes, dada a importância do 105 

assunto. O Sr. Secretário da SEMMA, que se fez presente à parte da reunião, 106 

declarou a importância do acompanhamento de condicionantes e das dificuldades em 107 

ter uma equipe específica para isso, embora considerasse pertinente a colocação do 108 

Conselheiro Helon, dada a necessidade de disciplinar a situação. Informou, ainda, 109 

que a SEMMA está avançando para realizar acompanhamento orientativo para 110 

esclarecimentos e, na sequência, autuação quando couber, mas aproveitou para 111 

retratar que o acompanhamento dos processos via SISLAM vai ajudar bastante. A 112 

Conselheira Vergínia propôs que a SEMMA passe a exigir comprovação de ART para a 113 

realização/execução de obras, e não somente para a elaboração de projetos. O 114 

Conselheiro Rubem relatou a importância de um relatório de fiscalização bem 115 

documentado, pois todas as alegações da fiscalização parecem ter sido rebatidas 116 

pela Conselheira relatora, o que fez com que o Conselheiro Carlos solicitasse vistas 117 

do processo. Processo n.º: 116096/2013 e apensos – Alpha Comércio e Serviços 118 

Ltda ME. Relator: Julio Cesar Tavares Portela. Ementa: SEMMA constatou 119 

lançamento de esgoto doméstico sem tratamento na rede pluvial, ocorrendo no 120 

bairro Parque Residencial Laranjeiras. Auto de Infração nº. 0421/2013 valor R$ 121 

12.002,00. Impugnação alega que empresa desconhecia o lançamento irregular e 122 

que já contratou terceiros para regularização da situação. Decisão JAR 026/2014 123 

mantendo a multa em sua totalidade. Recurso alega que não há comprovação de 124 

degradação ambiental e cerceamento do direito de defesa. Requer anulação do Auto. 125 

Discussão e deliberação: Dada a ausência do Conselheiro Relator, a Presidente da 126 

Reunião fez a leitura do Relato encaminhado. Voto pela anulação do Auto de Multa. 127 

Em regime de votação: 08 votos com o Relator e 03 votos contrários. O Conselheiro 128 

Helon solicitou que fosse constado em ata seu voto contrário. Processo n.º: 129 

113687/2013 e apensos – Consentino Latina Ltda. Relator: Julio Cesar Tavares 130 

Portela. Ementa: Disposição de resíduos sólidos em área de interesse ambiental 131 

(APA Jacuném) sem autorização dos órgãos competentes e descumprimento de 132 

condicionante. Auto de Infração nº. 0305/2013, multa de R$ 65.003,00. Impugnação 133 

alega que o material não estava em APP e que não existia vegetação no local; afirma 134 

que faria a reutilização dos resíduos (placas de granito), e que o material é inerte. 135 

Decisão JAR 007/2014 mantendo a multa. Recurso alega que empresa adotou as 136 

ações necessárias para reverter o dano e pede redução do valor da multa em 90%. 137 
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Discussão e deliberação: Dada a ausência do Conselheiro Relator, a Presidente da 138 

Reunião fez a leitura do Relato encaminhado. Voto pela redução do valor da multa 139 

em 90%. O Conselheiro Helon falou do comprometimento da área ambiental, já que 140 

uma empresa licenciada, como é esse o caso, destinou indevidamente o material, 141 

cabendo sua penalização, porém a valoração da multa deve levar em consideração o 142 

impacto que a conduta pode ter causado. O Conselheiro Victor falou do tipo de 143 

material que foi destinado, e que diante dos fatos o dano parece não ter ocorrido já 144 

que o resíduo foi removido pelo autuado após a notificação. Em regime de votação: 145 

07 votos com o Relator e 03 votos contrários, sendo estes o do Conselheiro Helon, 146 

da Conselheira Vergínia e do Conselheiro Luciano. Processo n.º: 45849/2013 e 147 

apensos – R.A. Centro de Reparação Automotiva Ltda. Relator: Lauro Queiroz 148 

Rabelo. Ementa: Avaliar somente Recurso contra Auto de Infração – EMBARGO. 149 

Vistoria da SEMMA constatou realização de pintura de veículo e para-choque sem 150 

medida de controle para conter a emissão de particulado e odor.  Impugnação alega 151 

que a empresa possui processo junto a SEMMA desde 2008 e nunca foi orientado 152 

quanto ao que deveria fazer. Decisão JAR nº. 176/2013 mantendo o Embargo. 153 

Recurso reitera argumentos anteriores e invoca nulidade dos atos. Discussão e 154 

deliberação: Dada a ausência do Conselheiro Relator, a Presidente da Reunião fez a 155 

leitura do Relato encaminhado e, ao final, explicou aos Srs. Conselheiros que esse 156 

processo retornou ao COMDEMAS para análise do recurso exclusivamente nos 157 

termos do Embargo, como constava no despacho dos autos, o que não foi observado 158 

pelo Conselheiro Relator. Por orientação da Presidente da Reunião e concordância da 159 

Plenária, o relato foi considerado apenas no que tange ao julgamento do Embargo. 160 

Voto pelo cancelamento do Embargo. A Presidente da Reunião fez a leitura de seu 161 

despacho no processo, evidenciando que embora a empresa alegue ter processo 162 

junto à SEMMA de 2008, somente no fim de 2013 é que efetivamente requereu o 163 

licenciamento, não procedendo sua manifestação inicial. Em regime de votação: à 164 

unanimidade contra o Relator, com a observação de que a Deliberação foi pela 165 

manutenção do Embargo até a emissão da licença que autorize a operação da 166 

atividade. 167 

Demais processos foram transferidos para a próxima reunião plenária, dada a 168 

manifestação de alguns Conselheiros, para o que foi proposta a realização de uma 169 

Reunião Extraordinária. Em deliberação foi definida a data de 15/07/2014, na 170 

próxima terça-feira, mesmo horário, sendo aprovado à unanimidade. 171 
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Item 4. Não foi possível apresentar a proposta de Resolução de Ação Fiscal, pois 172 

havia questionamentos jurídicos a serem feitos antes da finalização. Esta será 173 

apresentada na próxima reunião plenária. 174 

Itens 5 e 6. Não foi possível apresentar a proposta de novo Regimento do 175 

COMDEMAS bem como de minuta de Projeto de Lei para alteração da Lei Municipal 176 

nº. 2199/99 no que tange ao COMDEMAS, pois havia pontos a serem previamente 177 

discutidos e deliberados pela Comissão responsável. Esta será apresentada na 178 

próxima reunião plenária. 179 

Item 7. Não foi feita a distribuição de processos aos Srs. Conselheiros, já que a 180 

próxima reunião terá caráter extraordinário. 181 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 11h45min encerrou a reunião 182 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, 183 

Aline Sartório Raymundo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 184 

Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 185 

 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti (Presidente em Exercício) 

Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Aline Sartório Raymundo (Secretária da Plenária) 

Conselheira Titular 


