
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 151ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, 

REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2014 

 
Aos 15 dias do mês de julho de 2014, às 09h30, no Núcleo de Desenvolvimento de 1 

Recursos Humanos, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 205, Centro, Município da 2 

Serra, Estado do Espírito Santo, reuniu-se o Conselho Municipal de Defesa do Meio 3 

Ambiente da Serra – COMDEMAS, para a 151ª Reunião Plenária conforme prévia 4 

convocação com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 01. 5 

Verificação do quórum e abertura da sessão; 2. Aprovação da Ata da reunião 6 

plenária anterior; 3. Relatoria e Deliberação dos processos distribuídos na reunião 7 

anterior. 4. Apresentação da proposta de Resolução de Ação Fiscal. 5. Distribuição de 8 

processos para instrução e julgamento. 6. Encerramento. A reunião foi presidida pela 9 

Sra. Secretária Adjunta de Meio Ambiente da Serra, Graciele Petarli Venturoti, e 10 

secretariada por mim, Thassiane Costa Araújo, Representante Ocasional da 11 

Conselheira Aline Sartório Raymundo, e Secretária desta Plenária, estando presentes 12 

em votação os Srs. Conselheiros: Thassiane Costa Araújo, Representante 13 

Ocasional/SEMMA e Secretária desta Plenária; Luciano Cajaíba Rocha – Conselheiro 14 

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

Carlos Alberto Freitas Ribeiro – Representante Ocasional do Conselheiro Bruno 16 

Lamas/CÂMARA MUNICIPAL; Herculano Sérgio Nogueira Ramos/SERVIÇOS 17 

PÚBLICOS; Lauro Queiroz Rabelo/FTIES; Helon Martins de Carvalho/FAMS; Julio 18 

César Tavares Portela/CDL; Rubem Antônio Piumbini/ASES; Iberê Sassi/ONG – 19 

INSTITUTO GOIAMUM; Victor José Macedo Queiroz de Lima/SINDUSCON; Vergínia 20 

Januário dos Reis Rocha/SESE; Marco Antonio de Oliveira/CREA. Estiveram 21 

presentes, também, os seguintes visitantes, para sustentação oral: Douglas Landes 22 

Xavier; Klinger de R. Dutra; Saulo Bermudes Machado. Havendo quórum, deu-se 23 

início à 151ª Reunião Plenária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da 24 

Serra – COMDEMAS. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na sequência 25 

dos pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 26 

Item 1. A Sessão foi aberta às 09h30, quando foi registrado quórum para 27 

deliberação. Assim que a sessão foi aberta o Conselheiro Marco Antônio solicitou a 28 

palavra para falar sobre a questão das multas, pois a fala do Prefeito na reunião em 29 
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que esteve presente foi de que resolveria o impasse atual. A Presidente da Reunião 30 

falou do problema de estrutura da Secretaria, mas que um grupo técnico estaria 31 

sendo formado para discutir o assunto, pedindo que fosse retomada a ordem da 32 

pauta. 33 

Item 2. A ata anterior foi integralmente aprovada por unanimidade, sem alterações. 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, iniciando pelos processos em que havia previsão de sustentação oral: 37 

Processo n.º: 155152/2013 e apensos – Igreja Universal do Reino de Deus. 38 

Relator: Bruno Lamas. Ementa: Realizar a queima de lixo ao ar livre, nos fundos 39 

da Igreja universal do reino de Deus. Auto de Infração nº. 0169/2012, multa R$ 40 

5.001,00. Decisão JAR nº. 035/2013, mantendo a multa. Of. COMDEMAS nº. 41 

12/2013, reduzindo a multa em 50%. Autuado requer reconsideração. Discussão e 42 

deliberação: O Representante do Conselheiro, Sr. Carlos, fez a leitura do relato, 43 

concluindo com o voto pela redução da multa ao valor mínimo previsto no Decreto 44 

nº. 078/2000, de R$ 50,00, a título de advertência. O Sr. Saulo, representante da 45 

empresa, explanou sobre os motivos da autuação, alegando que a queima do 46 

material se deu para finalizar uma série de correntes de oração, e que a queima, no 47 

porte que foi, não teria condições de influenciar a qualidade atmosférica; e que o 48 

dano efetivo não foi valorado a contento. Ressaltou a questão do valor mínimo legal 49 

e questionou sobre a forma como se deu a medição, pedindo a anulação da multa. O 50 

Conselheiro Helon ressaltou que o advogado, por lei, pode permanecer no recinto, 51 

independente de ser o sustentador oral do autuado. Em seguida, acrescentou que 52 

quando relatou o processo da primeira vez, o fez de acordo com o que foi 53 

apresentado. Falou que nunca viu um processo retornar ao COMDEMAS para 54 

reconsideração, mas acredita que o Sr. Secretária tenha encontrado fatos novos que 55 

justificasse tal situação. À época, acrescentou, entendeu ser razoável a redução em 56 

50%. O Conselheiro Rubem falou da baixa periculosidade do resíduo, como alegado 57 

pelo defendente. A Conselheira Vergínia falou que as normas vigentes expressam 58 

que a queima de resíduo é proibida em qualquer de suas instâncias, não se 59 

atribuindo grau de periculosidade ao caso. O Conselheiro Iberê acrescentou que a 60 

queima não foi feita por um desavisado, mas sim por uma instituição que tem a 61 

responsabilidade de ser exemplo para os demais. O Conselheiro Marco falou que 62 

quando uma perícia é feita, a caracterização quantitativa é exigida, mas quando a 63 

constatação é qualitativa depende prioritariamente de bom senso na análise. O 64 

Conselheiro Rubem reiterou a questão do critério de valoração de multas e de sua 65 
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aplicação. O Conselheiro Luciano falou que é preciso considerar que atividades rituais 66 

e de cunho cultural são complexas para discutir, ao que o Conselheiro Marcos 67 

ressaltou a questão da habitualidade das ações. Em regime de votação: 08 votos 68 

com o Relator e 01 voto contrário (Conselheiro Helon), com a sugestão de que o 69 

autuado promova uma fala ressaltando a importância do respeito ao meio ambiente 70 

e às questões ambientais. Processo n.º: 77181/2013 e apensos – Vix Consultoria 71 

Imobiliária e Adm. Ltda. Relator: Julio Cesar Tavares Portela. Ementa: Realizar 72 

aterro com argila, não respeitando o distanciamento de 30 metros da Área de 73 

Preservação Permanente - APP, descumprindo a condicionante nº. 13 da LMI nº. 74 

88/2012. Impugnação alega que a SEMMA, ao licenciar a atividade, não reduziu a 75 

área a ser terraplenada e não demarcou a APP, impossibilitando a empresa de 76 

determinar o distanciamento; e afirma que o aterro foi feito sobre terreno já 77 

aterrado. Decisão JAR 296/2013 reduzindo a multa em 50% (R$ 10.000,00), 78 

permitindo a conversão do valor em serviços ambientais. Deve também apresentar 79 

um PRAD, não passível de conversão. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez 80 

a leitura do relato, concluindo com o voto pela anulação do Auto de Infração. O Sr. 81 

Klinger, representante da empresa, parabenizou o Relator pelo texto e afirmou que a 82 

empresa, ao adquirir a área, já a recebeu aterrada, e não precisaria ampliar o que já 83 

possuía; porém, como a área estava abaixo do nível da pista da Rodovia BR – 101, 84 

Contorno de Vitória, a empresa optou por elevar o greide. O defendente afirmou que 85 

foi feito à época um levantamento topográfico que comprova que não existiam áreas 86 

alagadas dentro do terreno, e ressaltou que existe a projeção de uma via de 87 

interesse municipal aos fundos do terreno, o que por si só já descaracterizaria a 88 

área. O Conselheiro fez quatro perguntas ao defendente: A Licença da empresa 89 

estava vencida? A empresa aterrou APP? A licença limitou a altura do greide ou o 90 

volume de terra a ser movimentada? Se sim, os limites foram ultrapassados? Para 91 

todas as perguntas a resposta foi negativa, reiterando o defendente que a autuação 92 

se deu no período das chuvas, o que pode ter induzido o fiscal ao erro. O 93 

Conselheiro Helon questionou a localização do terreno, se próximo à estrada 94 

projetada do contorno de Jardim Carapina, ao que a resposta foi afirmativa, e 95 

ressaltou que se a obra da empresa foi licenciada, é a licença ambiental que deve ser 96 

o balizador das ações, e fixar limites quando couber, mas acrescentou que muitas 97 

das autuações que chegam ao COMDEMAS são relacionadas a empresas licenciadas, 98 

o que leva a entender que ou o licenciamento falhou, ou houve erro em interpretar o 99 

que disciplinava a condicionante, ou o empresário falhou. Finalizou dizendo que se a 100 

falha é da licença ou do fiscal, a SEMMA precisa identificar e sanar com urgência. O 101 



ATA DA 151ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 15/07/2014 4 
 

 

 

Conselheiro Marcos se manifestou parabenizando o relato do Conselheiro Relator, 102 

ainda que extenso, pois dirimiu as dúvidas existentes. A Conselheira Vergínia 103 

expressou a opinião de que se o auto foi emitido com erro, como parece, deve ser 104 

dado como nulo, ao que o Sr. Carlos, na representação do Conselheiro Bruno Lamas, 105 

sugeriu, considerando a fala dos demais, que o Sr. Secretário da SEMMA promova 106 

uma reunião com o Departamento de Fiscalização Ambiental para que o setor passe 107 

a oferecer elementos concretos que amparem os autos que são emitidos. O 108 

Conselheiro Marco finalizou as discussões indicando que parece que o Município quer 109 

frear investimentos, e não fomentar, mas declarou que o objetivo do COMDEMAS 110 

não é facilitar para o empresário, mas para resolver impasses como esse. Em regime 111 

de votação: 10 votos com o Relator e 01 voto contrário (Conselheiro Helon). 112 

Processo n.º: 88921/2013 e apensos – Altiva Empreendimentos Ltda. Relator: 113 

Luciano Cajaíba (Vistas). Ementa: SEMMA constatou que a empresa executava 114 

aterro em desacordo com a LMI 157/2009 e a legislação ambiental vigente, 115 

utilizando material impróprio e/ou perigoso para a atividade, tais como pneus, lata 116 

de tinta, telha de amianto, lixo doméstico e outros, contrariando condicionantes da 117 

Licença. Além disso, constatou queima de lixo ao ar livre. Auto de Infração nº. 118 

277/13 valor R$ 7.002,00. Impugnação nega queima de resíduos e nega 119 

descumprimento de condicionantes, pois utilizou apenas entulhos da construção civil 120 

no aterro, e que estes podem conter outros tipos de resíduos impróprios, os quais 121 

são separados e devolvidos ao gerador. Decisão JAR mantendo a multa em sua 122 

totalidade. Recurso reitera os argumentos. Discussão e deliberação: O 123 

Conselheiro explanou que há necessidade de verificação in loco quanto as 124 

informações prestadas pelo autuado, pois somente o relatório fiscal não traz 125 

elementos suficientes para contestar o que foi apresentado, para o que solicita baixa 126 

em diligência ao setor de Fiscalização. O Conselheiro Julio pede a palavra e fala da 127 

importância de que o material que segue para aterros tenha sido previamente triado, 128 

como é feito com o rejeito oriundo da empresa Vale, o que deve ser considerado em 129 

novos licenciamentos. Processo n.º: 3826/2014 e apensos – Successpar Engenharia 130 

Ltda. Relator: Bruno Lamas. Ementa: Realizar terraplenagem sem licença dos 131 

órgãos competentes e realizar aterro em Área de Proteção Ambiental - ZPA. Auto de 132 

Infração nº. 8268667/2013, Embargo da obra. Impugnação alega que autuado 133 

possui as licenças necessárias, e que não aterrou ZPA. Decisão JAR 005/2014 134 

mantendo o embargo. Recurso alega ilegalidade na Decisão JAR, reiterando os 135 

termos da defesa. Requer anulação da Decisão de primeira instância ou anulação do 136 

Auto de Infração. Discussão e deliberação: O Representante do Conselheiro, Sr. 137 
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Carlos, fez a leitura do relato, concluindo com o voto pela manutenção do embargo. 138 

O Relator acrescentou que o relatório fiscal poderia estar melhor instruído, contendo 139 

fotos da área autuada. Como houve divergências e discussões entre os Srs. 140 

Conselheiros, o Conselheiro Julio solicitou vistas do processo. Processo n.º: 141 

115188/2013 e apensos – Successpar Engenharia Ltda. Relator: Bruno Lamas. 142 

Ementa: Realizar terraplenagem sem licença dos órgãos competentes e realizar 143 

aterro em Área de Proteção Ambiental - ZPA. Auto de Infração nº. 8268653/2013 144 

valor R$ 80.000,00. Impugnação alega que autuado possui as licenças necessárias, e 145 

que não aterrou ZPA. Decisão JAR 024/2014 mantendo a multa em sua totalidade. 146 

Recurso alega ilegalidade na Decisão JAR, reiterando os termos da defesa. Requer 147 

anulação da Decisão de primeira instância ou anulação do Auto de Infração. 148 

Discussão e deliberação: O Representante do Conselheiro, Sr. Carlos, fez a leitura 149 

do relato, concluindo com o voto pela redução da multa em 50%. A Conselheira 150 

Vergínia perguntou sobre a titularidade da área, ao que foi informado pertencer a 151 

terceiros. O Conselheiro Julio questionou se o aterro nessa área foi licenciado e se o 152 

dono foi autuado, ao que a Presidente da Reunião informou não ter licença, mas 153 

desconhece se houve autuação do proprietário, acrescentando que a licença 154 

ambiental do autuado para a obra que deu origem ao material era clara ao dizer que 155 

nenhum bota-fora estava autorizada. Como houve divergências e discussões entre os 156 

Srs. Conselheiros, o Conselheiro Julio solicitou vistas do processo. Processo n.º: 157 

12967/2014 e apensos – Elio Rodrigues Luz. Relator: Bruno Lamas. Ementa: 158 

Descumprir condicionantes nº. 01 e 03 da LMO nº. 79/2011, por dispor resíduos 159 

sólidos no solo, realizar queima ao ar livre e alterar o aspecto de local especialmente 160 

protegido por lei, mesmo após atividade ter sido embargada pela SEMMA, através do 161 

Auto de Embargo nº. 6148/2013. Auto de Infração nº. 8268720/2014, multa de R$ 162 

26.000,00. Impugnação alega que área não tem cercamento e não teria como conter 163 

os diversos caminhões e carroças que, após as chuvas de dezembro, despejaram 164 

grande quantidade de entulho, restos de móveis e lixo no local. Decisão JAR 165 

069/2014 mantendo a multa. Recurso intempestivo alega nulidade do Auto. 166 

Discussão e deliberação: O Representante do Conselheiro, Sr. Carlos, fez a leitura 167 

do relato, concluindo com o voto pela anulação da multa, pois fora aplicada a quem 168 

não detinha a titularidade da área. O Conselheiro Helon se manifestou dizendo que 169 

se a multa foi aplicada ao titular errado, deve ser anulada, e se a infração 170 

permanece, deve ser autuado o real titular da área pela disposição inadequada de 171 

resíduos sólidos.  Em regime de votação: à unanimidade com o Relator, com a 172 

indicação de que o Departamento de Fiscalização Ambiental retorne em diligência ao 173 



ATA DA 151ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 15/07/2014 6 
 

 

 

local para verificar se a infração permanece e autuar o proprietário. Processo n.º: 174 

80783/2013 e apensos – Baldo Locações Ltda. Relator: Vergínia Januário dos Reis 175 

Rocha. Ementa: SEMMA constatou execução de atividade potencial e efetivamente 176 

poluidora (aterro e terraplenagem) sem licença ambiental, à Rua Luciano Sathler, nº. 177 

111, Nova Zelândia. Auto de Infração nº. 5583/2013 valor R$ 2.001,00. Impugnação 178 

alega que a empresa não executou a obra e já terminou sua instalação há quase 1 179 

ano, somente tendo sido autuada agora. Decisão JAR nº. 278/2013 mantendo a 180 

multa em sua totalidade. Recurso reitera argumentos anteriores. Discussão e 181 

deliberação: A Conselheira fez a leitura do relato, concluindo com o voto pela 182 

manutenção da multa. Como houve divergências e discussões entre os Srs. 183 

Conselheiros, o Conselheiro Lauro solicitou vistas do processo. Demais processos 184 

foram transferidos para a próxima reunião plenária ordinária. 185 

Item 4. Não foi possível apresentar a proposta de Resolução de Ação Fiscal, dado o 186 

avançar da hora. Esta será apresentada na próxima reunião plenária. 187 

Item 5. Foi feita a distribuição de processos aos Srs. Conselheiros. 188 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 12h00 encerrou a reunião 189 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, 190 

Thassiane Costa Araújo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 191 

Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 192 

 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti (Presidente em Exercício) 

Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Thassiane Costa Araújo (Secretária da Plenária) 

Conselheira Titular em Representação 


