
 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

ATA DA 153ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA SERRA – COMDEMAS, 

REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2014 

 
Aos doze dias do mês de agosto de 2014, às 09h30, no Auditório da Procuradoria 1 

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

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

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

Ambiente da Serra – COMDEMAS, para a 153ª 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. Informes gerais: possibilidade de reunião extraordinária para 8 

discussão sobre Resolução de Ação Fiscal e Alterações no regimento do COMDEMAS 9 

e na Lei Municipal 2199/99; 4. Relatoria e Deliberação dos processos distribuídos na 10 

reunião anterior. 5. Homologação da proposta do COMDEMAS para alteração da Lei 11 

Municipal nº. 3820/2012, relativa ao Plano Diretor Municipal no que tange aos 12 

aspectos ambientais; 6. Distribuição de processos para instrução e julgamento. 7. 13 

Encerramento. A reunião foi presidida pela Sra. Secretária Adjunta de Meio Ambiente 14 

da Serra, Graciele Petarli Venturoti, e secretariada por mim, Aline Sartório 15 

Raymundo, Conselheira Titular e Secretária desta Plenária, estando presentes em 16 

votação os Srs. Conselheiros: Aline Sartório Raymundo – Conselheira Titular/SEMMA 17 

e Secretária desta Plenária; Denise Silva Tomasi da Rocha/SEDU; Rodrigo Vargas 18 

Campos – Conselheiro Suplente/PROGER; Bruno Lamas – Conselheiro 19 

Suplente/CÂMARA MUNICIPAL; Sandro Madureira Lobato – Conselheiro Titular e 20 

Lucas Antônio Silveira Silva/UCL; Helon Martins de Carvalho/FAMS; Julio César 21 

Tavares Portela/CDL; Rubem Antônio Piumbini/ASES; Iberê Sassi/ONG – INSTITUTO 22 

GOIAMUM; Victor José Macedo Queiroz de Lima/SINDUSCON e Vergínia Januário dos 23 

Reis Rocha/SESE. Estiveram presentes, também, os seguintes visitantes, para 24 

sustentação oral e participação nas discussões quanto às mudanças no PDM: José 25 

Claudio Lira Nunes; Isabela de Medeiros Prates; Desil Moreira Henrique; Danielle 26 

Aquino de Fátima/DRN-SEMMA; Francine Moro/DRN-SEMMA; Patrícia da Rocha 27 

Leal/DCA-SEMMA; Dandara Pereira de Almeida/DRN-SEMMA. Havendo quórum, deu-28 

se início à 153ª Reunião Plenária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 29 
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da Serra – COMDEMAS. A Presidente da Plenária deu início aos trabalhos, na 30 

sequência dos pontos de pauta, com os seguintes encaminhamentos: 31 

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

deliberação. 33 

Item 2. Foi submetida à aprovação dos Srs. Conselheiros as atas da 151ª e 152ª 34 

Reuniões Plenárias, ressaltando-se os pedidos de correção feitos pelos Conselheiros 35 

Helon (ata da 151ª Reunião) e Victor (ata da 152ª Reunião). As atas, com as devidas 36 

correções, foram integralmente aprovadas por unanimidade. 37 

Item 3. Iniciaram-se os informes gerais. Dada a grande demanda desse Conselho a 38 

Sra. Presidente informa a necessidade de realização de uma reunião extraordinária 39 

para discussão da proposta de Resolução de Ação Fiscal e das alterações no 40 

regimento do COMDEMAS e na Lei nº. 2199/99 no que se refere ao COMDEMAS. Foi 41 

proposta a realização da 154ª Reunião Plenária em 26/08/2014. A data foi aprovada 42 

à unanimidade, ficando prevista a realização da reunião no Auditório da PROGER na 43 

citada data às 09h00. 44 

Item 4. Iniciaram-se os relatos de processos. Foi informada a ausência de alguns 45 

Conselheiros relatores, o que poderia ocasionar a postergação de relatos, e foi 46 

explicado o atraso do Sr. Presidente desse Conselho, que solicitou a inversão de 47 

pauta desse item 4 com o item 5, o que se fará após sua chegada à reunião. Seguiu-48 

se a ordem, iniciando pelos processos em que havia previsão de sustentação oral: 49 

Processo n.º: 22496/2014 e apensos – Torres & CIA Ltda. Relator: Julio Cesar 50 

Tavares Portela. Ementa: Realizar aterro e terraplenagem sem autorização 51 

ambiental, mesmo após a atividade ter sido embargada através do Auto de Infração 52 

nº. 2334/2014, lavrado no dia 17/02/2014. Auto de Infração nº. 8268744/2014, 53 

multa de R$ 10.001,00. Impugnação alega que a obra de galpão possui licença para 54 

construção e certidão de viabilidade, indicando que nenhum desses documentos 55 

menciona a necessidade de licença ambiental. Decisão JAR 093/2014 mantendo a 56 

multa. Recurso requer anulação da multa. Discussão e deliberação: Como o 57 

Conselheiro Relator ainda não havia chegado à reunião, mas havia representantes da 58 

empresa presentes, a Presidente da Reunião fez a leitura do relato que já havia sido 59 

enviado pelo Conselheiro, concluindo com o voto pela manutenção da multa 60 

considerando que houve descumprimento do embargo aplicado. Ao final da leitura do 61 

relato o Conselheiro Julio Cesar chegou à reunião, e defendeu sua opinião. O Sr. 62 

Desil, representante da empresa, apresentou alguns slides contendo informações 63 

acerca da autuação e do empreendimento autuado, e alegou que a autuada que 64 

quem estava realizando a obra era uma contratada, a SAMAVI, e que as obras 65 



ATA DA 153ª REUNIÃO PLENÁRIA DO COMDEMAS 
Serra/ES – 12/08/2014 3 
 

 

 

somente se iniciaram quando a empresa obteve a Licença de Obras emitida pelo 66 

Município. Afirmou que no ato da fiscalização não estava realizando terraplenagem, 67 

mas somente a escavação para fixação das sapatas da edificação que seria feita, 68 

indicando que logo após a autuação formalizou o requerimento de licença ambiental 69 

para a atividade e retomou os trabalhos. Ao final, a empresa se retirou da sala para 70 

que ocorressem as discussões. O Conselheiro Julio afirmou que realizou uma visita 71 

ao local, e que percebeu que a terraplenagem continuou a acontecer mesmo com a 72 

vigência do embargo, e que é possível sim caracterizar a execução dessa obra. O 73 

Conselheiro Helon pediu a palavra e falou dos entraves enfrentados pelo empresário 74 

ao tentar regularizar uma atividade, dados os entraves e a falta de clareza; falou 75 

também que os terrenos da SUPPIN, onde se localiza a empresa, já haviam sido 76 

terraplenados quando do estabelecimento do loteamento, e que entende não haver 77 

necessidade de licença ambiental para a atividade assim como as fotos mostradas 78 

parecem caracterizar que o material era realmente oriundo da escavação da 79 

fundação do galpão. O Conselheiro Sandro relatou sobre a dificuldade em saber a 80 

atividade que é desenvolvida, que muitas vezes o órgão não possui pessoal com 81 

qualificação técnica para definir a atividade a ser realizada, ou mesmo para fiscalizar 82 

as atividades, o que foi questionado pela Presidente da reunião e pelo Conselheiro 83 

Julio. Além disso, expôs que o Município não deveria conceder licença de obra antes 84 

da concessão da licença ambiental, e declarou que as fotos mostradas indicavam a 85 

movimentação de material para execução do piso do galpão, e não que estaria 86 

ocorrendo terraplenagem. O Conselheiro Julio reafirmou que somente se posicionou 87 

pela manutenção da multa em virtude do descumprimento do embargo, pois se não 88 

fosse isso teria sido favorável ao cancelamento. O Conselheiro Rubem perguntou se 89 

a SEDUR aborda na licença de obra a necessidade de obter licenciamento ambiental 90 

ou não, ao que a Presidente da reunião informou que licenças mais recentes estão 91 

saindo com essa orientação, mas as antigas não. A Conselheira Vergínia retomou a 92 

discussão acerca do Responsável Técnico, e que o Município precisa melhorar o fluxo 93 

de processos e orientar quanto aos procedimentos. O Conselheiro Helon ressaltou a 94 

fala da empresa ao se defender, indicando que o descumprimento do embargo se 95 

deu pela empreiteira contratada, ao que os Conselheiros Vergínia e Iberê lembraram 96 

que a responsabilidade sobre a contratada é da contratante. O Conselheiro Iberê 97 

sugeriu que o site da PMS contenha texto que oriente o empresário quanto aos 98 

procedimentos para regularização/licenciamento junto ao Município, e ressaltou a 99 

importância de atualização do site da SEMMA. Os Conselheiros indicaram que a 100 

entrada e saída única de processos reduziria problemas como esse. Em regime de 101 
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votação: 05 votos com o Relator e 04 votos contrários, pela manutenção da multa. 102 

Ao final dessa votação, o Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente chegou à 103 

reunião plenária, e solicitou então a efetivação de inversão de pauta, para tratar da 104 

etapa de homologação da minuta referente às proposições de alteração do PDM. 105 

Item 5. Foi aberta a discussão do quinto ponto de pauta, indicando que seria 106 

retomado o item 4 ao final, se ainda houver tempo disponível. O Conselheiro Helon 107 

pediu a palavra e relatou que existem muitas APP no Município, e que na SEMMA há 108 

técnicos muito bons, mas que existe alta rotatividade devido às questões salariais. 109 

Falou sobre a importância do técnico estatutário, e que em muitos casos esses 110 

detêm a memória das coisas que acontecem na Secretaria. Acrescentou que a 111 

discussão proposta em relação a questão ambiental deveria estar incluída nas 112 

Audiências Públicas realizadas para discutir as propostas de alteração do PDM, 113 

reafirmando a necessidade de que essas propostas também sejam submetidas a 114 

Audiência Pública, já que o tema não foi incluído nas Audiências coordenadas pela 115 

SEDUR, podendo incorrer em problemas jurídicos. O Sr. Secretário informou que 116 

após a reunião anterior a proposta foi encaminhada à SEDUR para as providências 117 

relativas à inclusão do tema nas Audiências Públicas, mas não houve tempo hábil 118 

para tal. A sugestão é de que a própria SEMMA realize Audiências Públicas para 119 

discutir o assunto, deixando claro que a proposta é do COMDEMAS, e não da 120 

SEMMA. O Conselheiro Iberê ressaltou que participou das discussões relativas à 121 

elaboração da versão vigente do PDM, e que as questões ambientais sempre foram 122 

preteridas, o que o faz favorável à realização de audiências públicas específicas para 123 

tratar dos aspectos ambientais do PDM, dando maior foco às discussões. Embora as 124 

audiências e as discussões estejam ocorrendo separadamente, o Sr. Secretário 125 

informou que a intenção é de que seja enviada uma única minuta à Câmara de 126 

Vereadores. O Conselheiro Iberê ressaltou que o prazo para revisão do PDM era 05 127 

anos, e questiona se é realmente necessária essa revisão, ao que o Sr. Secretário e o 128 

Conselheiro Victor indicaram não se tratar de uma revisão, mas apenas uma 129 

atualização em virtude especialmente das mudanças na legislação federal. O Sr. 130 

Secretário irá verificar o prazo mínimo necessário para convocação das audiências 131 

públicas, propondo-se 02, como feito pela SEDUR. Procedeu-se à leitura de todos os 132 

pontos de destaque considerados na reunião anterior, e à correção de erros que 133 

foram observados, ficando aprovada a versão final constante em anexo nesta ata. 134 

Em seguida a Presidente da reunião expôs um problema observado ao longo da 135 

semana anterior, quando evidenciou que a área em que se localiza a empresa 136 

EngeUrb está indicada no zoneamento do PDM como ZEIS, o que é inadequado já 137 
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que não é possível utilizar essa área para qualquer fim que não seja o atual. 138 

Esclareceu que a área foi anteriormente utilizada par disposição final de resíduos 139 

sólidos, possuindo duas células de RSU desativadas, em que ainda ocorre 140 

recirculação de chorume, e uma célula de resíduo hospitalar também desativada. O 141 

Conselheiro Helon perguntou se é possível que o chorume drenado dessa área possa 142 

chegar à Lagoa Maringá, ao que a Presidente informou que não, o que foi ratificado 143 

pela técnica do DRN Danielle, presente à reunião, pois são bacias diferentes, sendo a 144 

principal contribuição orgânica para a lagoa a ETE Civit II. Retomando a questão da 145 

área da EngeUrb, a Presidente da reunião indicou não ter encontrado qualquer Zona 146 

no PDM em que se enquadrasse essa área, dado o nível de restrição que deve ser 147 

aplicado. Os Conselheiros Helon e Rodrigo sugeriram criar uma zona específica para 148 

isso ou somente remover o zoneamento do polígono da área e criar um artigo que 149 

restrinja o uso e o parcelamento, definindo a área como não parcelável e não 150 

passível de uso ou ocupação diferente da atual. Todos os Conselheiros aprovaram, e 151 

a proposta será remetida à SEDUR. Ao fim dessa discussão foi retomada a relatoria 152 

de processos. 153 

Item 4 – continuação. Seguiu-se ao relato dos processos. Processo n.º: 154 

2026/2013 e apensos – Kelli Cristina Pinto de Moura. Relator: Helon Martins de 155 

Carvalho - Vistas. Ementa: Processo acompanhado pelo de nº. 60434/2010, que 156 

não deve ser relatado. Demolição. SEMMA notifica autuado a realizar a demolição do 157 

muro executado que avançou sobre Área de Preservação ambiental localizado aos 158 

fundos do lote, à Rua Icaraí, Morada de Laranjeiras, Serra/ES. Auto de Infração nº. 159 

7223/2013. Impugnação alega que a autuada já adquiriu o lote murado; que a área 160 

de preservação continuará a ser preservada, pois pretende fazer jardinagem no 161 

local; que o muro protege sua família de queimadas em terrenos vizinhos; que não 162 

houve invasão em APP nem dano à natureza, pois a galeria da Cesan passa entre o 163 

muro e o corpo d'água. Decisão JAR nº. 087/2013, mantendo a penalidade de 164 

Demolição. Recurso alega não haver prova de existência de APP no local, e que a 165 

galeria da Cesan já a desconfiguraria; requer dilação de prazo para apresentar prova 166 

de suas alegações. Discussão e deliberação: O Conselheiro solicitou baixa do 167 

processo em diligência para juntada de documentos e informações. Processo n.º: 168 

89474/2013 e apensos – Acquatool Consultoria S/S Ltda EPP. Ementa: Plano de 169 

Manejo da APA do Vilante, contendo Parecer Técnico da equipe da SEMMA. Relator: 170 

Iberê Sassi. Discussão e deliberação: O Conselheiro fez a leitura de seu relato, e 171 

ressaltou que somente havia uma sugestão à proposta apresentada, de forma a 172 

garantir que a formação do Conselho Gestor da Unidade de Conservação seja 173 
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tripartite, ajustando-se para 15 membros, sendo 05 do setor público, 05 do setor 174 

produtivo e 05 da sociedade civil. Quanto aos demais pontos, manifestou-se 175 

favorável ao proposto. Em regime de votação: à unanimidade com o Relator. Demais 176 

processos foram transferidos para a próxima reunião plenária ordinária, exceto pelo 177 

processo que ainda se encontra com o Conselheiro Helon, que será pautado na 178 

próxima reunião extraordinária prevista para o dia 26/08/2014 dada sua 179 

programação de férias. 180 

Item 5. Não foi possível apresentar a proposta de Resolução de Ação Fiscal, dado o 181 

avançar da hora. Esta será apresentada na próxima reunião plenária. 182 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente às 11h50 encerrou a reunião 183 

agradecendo a presença de todos, reunião da qual eu, Secretária desta Plenária, 184 

Aline Sartório Raymundo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pela 185 

Presidente da reunião, acompanhada das listas de presença em anexo. 186 

 

Assinaturas: 

 

 

__________________________________________ 

Graciele Petarli Venturoti (Presidente em Exercício) 

Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________________ 

Aline Sartório Raymundo (Secretária da Plenária) 

Conselheira Titular 


